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ตัวรับสัญญาณ RF RF3222E ชวยใหบัสแบบมัลติเพล็กซของเครื่อง
ควบคุม DS7400XiV4 สามารถรับสัญญาณ RF จากอุปกรณไรสายได
ถึง 112 อุปกรณ RF3222E รองรับแผงปุมควบคุมไดถึงแปดชุด และ
รีโมทควบคุมไรสายแบบพกพาหรือเซ็นเซอรอินพุตไดถึง 112 ชุด

รายงานเกี่ยวกับสถานะการตรวจจับการงัดแงะ การติดขัด และการไม
พบเซ็นเซอร ชวยยืนยันวาระบบยังทำงานดีอยู

RF3222E รับสัญญาณที่ความถี่ 433.42 MHz

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE 1999/5/EC, EN60950: 1993 +A1 +A2

+A3 +A4, EN300220-1: 1997,
EN300683: 1997

1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd edition)
+A1 (1993) +A2 (1993) +A3 (1995) +A4
(1997), EN55022-1 Class B (1999),
EN55024 (1998), EN50130-4 (1995)
+A1 (1998) +A2 (2003), EN61000-4-2
(1995), EN61000-4-3 (1997),
EN61000-4-4 (1995), EN61000-4-5
(1995), EN61000-4-6 (1997),
EN61000-4-8 (1994), EN61000-4-11
(1994), EN301489-3 (2000),
ETS300683 (1997), EN300222-1
(1997-99), EN300220-3 (1997-99)

ประเทศ หมายเลขใบรับรอง/ID ปายชื่อ
ยุโรป X ภาษาอังกฤษ

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งคา

ผลิตภัณฑที่เขากันได
ผลิตภัณฑตอไปนี้เขากันไดกับตัวรับสัญญาณ RF3222E:

ประเภท ID ผลิตภัณฑ คำอธิบายผลิตภัณฑ
อุปกรณ‐
ตรวจจับ

RF280ETHS อุปกรณตรวจควันแบบไรสาย

RF835E อุปกรณตรวจจับ TriTech® แบบไรสาย
RF940E อุปกรณตรวจจับ PIR แบบไรสาย
RF1100E อุปกรณตรวจจับกระจกแตกแบบไรสาย
RF3401E ตัวสงสัญญาณตำแหนงแบบไรสาย

แผงปุม‐
ควบคุม

RF3332E อุปกรณสั่งงานไรสายแบบพกพาแบบ‐
สองปุม

และอุปกร‐
ณสั่งงาน‐
ไรสาย‐
แบบพกพา

RF3334E อุปกรณสั่งงานไรสายแบบพกพาแบบสี่‐
ปุม

ขอควรคำนึงในการเดินสาย

หมายเหตุ โมดูลมัลติเพล็กซ DS7430 หรือ DS7436 เปนสิ่ง
จำเปนในการเชื่อมตอตัวรับสัญาณ RF3222E เขากับ
เครื่องควบคุม DS7400XiV4

RF3222E ตัวรับสัญญาณ RF  (433.42 MHz)
▶ เขากันไดกับเครื่องควบคุม DS7400XiV4

▶ รับรายงานเกี่ยวกับสถานะแบตเตอรี่ต่ำ การงัดแงะ และเซ็นเซอร
▶ LED แสดงสถานะของตัวรับสัญญาณ
▶ สวิตชตรวจจับการงัดแงะที่ฝาปดและที่ผนัง
▶ ระบบสามารถมีตัวรับสัญญาณสองตัว เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่บริเวณ

กวาง
▶ การตรวจสอบตัวสงสัญญาณและเครื่องตรวจจับทุก 2 ชั่วโมง หรือ 12

ชั่วโมง

www.boschsecurity.com
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ความยาวของสายระหวางตัวรับสัญญาณกับเครื่องควบคุมจะตองไมเกิน
300 ม. ใชสายแข็งที่มีเสนผานศูนยกลางอยางนอย 0.8 มม. หรือสายตี
เกลียวที่มีเสนผานศูนยกลางอยางนอย 1.0 มม. ไมแนะนำสายชีลด

หมายเหตุ หามใชสายเกลียวคู

ชิ้นสวนที่มีให

จำนวน สวนประกอบ
1 RF3222E ตัวรับสัญญาณ
2 เสาอากาศ 433.42 MHz

1 ชุดฮารดแวร
1 ชุดสิ่งพิมพ

ขอมูลจำเพาะดานเทคนิค

ขอควรคำนึงดานสิ่งแวดลอม

อุณหภูมิ (ขณะทำงาน): 0°C ถึง +66°C

คุณสมบัติทางกล

ขนาดรวมเสาอากาศ: 25.6 ซม. x 15.2 ซม. x 3 ซม.

ขอกำหนดดานกำลังไฟ

กระแสไฟฟา: กำหนดไว 30 mA

แรงดันไฟฟา: กำหนดไว 12 V

เครื่องหมายการคา

TriTech® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bosch Security Systems
ในสหรัฐอเมริกา

ขอมูลการสั่งซื้อ
RF3222E ตัวรับสัญญาณ RF  (433.42 MHz) RF3222E

ประเทศไทย:
บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท: +66 2639 3111
แฟกซ: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th
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