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Trådlös RADION från Bosch erbjuder den räckvidd,
skalbarhet och exceptionella batterilivslängd som
krävs för att säkerställa tillförlitliga prestanda och
överlägsen kvalitet. Avancerad diagnostik och flera
alternativ för registrering av enheter gör att installation
och underhåll är lätt och kostnadseffektivt. Med ett
komplett sortiment av kringutrustning erbjuder
RADION flexibilitet för praktiskt taget vilka
användningskrav som helst.
Systemöversikt
RADION specialty är en trådlös sändare för
sedelklämma med radiofrekvens (RF) som ger dolt
skydd för finansiella och kommersiella institutioner.
Sändaren för sedelklämman har ett rektangulärt hölje
och är utformad för att döljas i kassaapparater och
kassalådor.
Sedelklämman är en RADION-specialitet som
upptäcker om en sedel tas bort under höljet och
överför ett tyst paniklarm för användning i händelse av
rånförsök.

u

Upptäcker om sedlar tas bort och sänder ett tyst
paniklarm

u

Fungerar upp till 5 år med ett enda AAA-litiumbatteri
som kan bytas ut av kunden

u

Smidig design och passar enkelt med de flesta
kassaapparater

u

Skjutbar, självlåsande kapsling för enkel installation

u

Övervakning finns för låg batterinivå, sabotage mot
kapslingen samt bortbrytningsskydd

Funktioner
Övervakning
Batterinivån och enheten övervakas. Övervakningen
hjälper till att säkerställa en tillförlitlig drift och
skyddar mot oupptäckt serviceförlust på grund av
oväntad borttagning från skyddsområdet. Övervakning
utförs också med hänsyn till skada för slutanvändaren,
extrema temperaturer eller liknande händelser.
Sabotagedetektering
Sedelklämman har funktioner för sabotagedetektering
som utformats för att initiera en larmsignal när
sedelklämman tas bort med våld från en kassaapparat
eller kassalåda.
Självlåsande kapsling
Den skjutbara, självlåsande kapslingen är liten och
svart för att kunna döljas i kassaapparaten.
Smidig design
Sedelklämman har utformats för att passa i sedelfack i
kassaapparater och kan lätt döljas. Sedelklämman
passar sedlar i de flesta valutor.
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Certifikat och godkännanden
Region

Certifikat

USA

UL 636 – enheter och system för
överfallslarm

Kompatibilitet
Mottagare

Beställningsinformation

Region

Certifiering

RFBT-A (433,42 MHz)

Australien

RCM

Ordernummer RFBT-A

USA

UL

[RFBT]

B810 trådlös mottagare (endast
kompatibel med RFBT-A)

För Nord- och Sydamerika
RFBT (433,42 MHz)

För Europa, Afrika och Australien.

UL

UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems

FCC

Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHZ [433.42 MHZ]

RFBT-CHI (433,42 MHz)

Kanada

IC

1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Ordernummer RFBT-CHI

Brasilien

ANATEL

3568-13-1855 [RFBT-A]

Delar som medföljer
Mängd

Komponent

1

Sedelklämma

1

Litiumbatteri (AAA)

1

Utrustningspaket

1

Installationsguide

Tekniska specifikationer
Egenskaper
Mått

48.8 mm x 154.1 mm x 23.6 mm
(1.92 in x 6.06 in x 0.93 in)

Sabotagedetektering:

Sänder en sabotagesignal när
enheten tas bort från bakstycket
eller dras ner från
monteringsytan.

Ström
Ström/spänning:

Litiumbatteri 1,5 VDC (AAA)

Batterityp:

AAA

Batterilivslängd:

Upp till 5 år

Frekvens:

433,42 MHz

Miljöspecifikationer
Temperatur:

Funktionsområde: -10 till +49 ﾟC
Endast UL: 0ﾟC till +49ﾟC (+32ﾟF
till+120ﾟF)
Endast EN 50130-5 klass II: -10
till +40 ﾟC

Miljö

Uppfyller EN50130-5 klass II

Relativ fuktighet:

Upp till 93% icke-kondenserande

Användning:

Avsedd för inomhusbruk

Ordernummer RFBT

Endast för Kina.
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