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Zabezpečení, na které se můžete spolehnout

Elektrická zabezpečovací signalizace | 

Přijímač rádiových frekvencí (433,42 MHz) RF3222E

F01U500977cs-01Přijímač rádiových frekvencí 
(433,42 MHz) RF3222E

• Kompatibilní s ústřednami 
DS7400XiV4

• Příjem stavových hlášení o vybité 
baterii, z ochranného kontaktu 
a stavu senzoru

• Indikátor LED pro signalizaci stavu 
přijímače

• Bezpečnostní spínač na kryt 
a stěnu

• Systém umožňuje provoz dvou 
přijímačů a tím pokrytí větší 
oblasti.

• 2hodinové nebo 12hodinové 
dohlížení vysílače a detektoru

Přijímač RF3222E umožňuje multiplexní sběrnici ústředen 
DS7400XiV4 přijímat rádiový signál až ze 112 bezdrátových 
zařízení. Přijímač RF3222E podporuje až osm klávesnic 
a 112 přívěsků na klíče nebo vstupních senzorů.
Detekce stavu bezpečnostního spínače, rušení a chybějícího 
senzoru zajišťuje ověřování správné funkce systému.
Přijímač RF3222E přijímá na frekvenci 433,42 MHz.

Dodané součásti

Atesty a protokoly o schválení

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Kompatibilní produkty
S přijímačem RF3222E jsou kompatibilní následující 
produkty:

Množství Součást

1 Přijímač RF3222E

2 Antény pro frekvenci 433,42 MHz

1 Montážní sada

1 Literatura

Země Číslo atestu či identifikační číslo Štítek

Evropa  Anglicky

Kategorie Číslo 

produktu

Popis produktu

Detektory RF280ETHS Bezdrátový detektor kouře

RF835E Bezdrátový detektor TriTech® 

RF940E Bezdrátový pasivní infračervený (PIR) 

detektor

RF1100E Bezdrátový detektor roztříštění skla

RF3401E Bezdrátový bodový vysílač

Klávesnice 

a přívěsky 

na klíče

RF3332E Přívěsek na klíče se dvěma tlačítky

RF3334E Přívěsek na klíče se čtyřmi tlačítky
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Další informace jsou k dispozici na webové stránce

www.boschsecuritysystems.cz

Kabeláž
Poznámka: K připojení přijímače RF3222E k ústředně 

DS7400XiV4 je třeba multiplexní modul 
DS7430 nebo DS7436. 

Délka kabelu mezi přijímačem a ústřednou nesmí 
přesáhnout 300 m. Je třeba použít drát o průměru nejméně 
0,8 mm nebo lanko o průměru nejméně 1,0 mm. Stíněný 
kabel se nedoporučuje.
Poznámka: Nelze použít kroucený dvouvodičový kabel.

Technické údaje

Přijímač rádiových frekvencí (433,42 MHz) RF3222E

Konstrukce krytu

Rozměry včetně antén (V x Š x H): 25,6 x 15,2 x 3 cm

Provozní prostředí

Teplota (provozní): 0 až + 66 °C

Požadavky na napájení: 12 V, 30 mA, jmenovité

Obchodní známky

TriTech® je obchodní známka společnosti Bosch Security Systems 

registrovaná v USA.

Informace o objednávání
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