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• Kompatibilis a DS7400XiV4 
vezérlőközpontokkal

• Az RF eszközök állapotjelzéseit 
fogadja, megkülönbözteti az 
érzékelők riasztási és hiba 
jelzéseit, mint pl. az elemek 
hibáját.

• LED-dióda jelzi a vevő állapotát
• Fedél és fali szabotázs-

kapcsolóval rendelkezik
• Két vevő csatlakoztatható 

a rendszerhez a nagyobb 
területlefedés érdekében

• 2 órás vagy 12 órás adó- és 
érzékelő-felügyelet

Az RF3222E rádiófrekvenciás vevő lehetővé teszi, hogy 
a DS7400XiV4 sorozatú központok multiplex buszán 
keresztül max. 112 vezeték nélküli eszközről fogadjon 
rádiófrekvenciás jeleket. Az RF3222E vevő összesen nyolc 
kezelőegységet és 112 kézi távadót vagy RF érzékelőt 
támogat.
A szabotázs-eseményekkel, magas háttérzavar figyeléssel 
(jam detect) és érzékelő-meghibásodással kapcsolatos 
jelentések biztosítják a rendszer megfelelő működését.
Az RF3222E vevő 433,42 MHz frekvenciájú jeleket vesz.

Alkatrészek

Tanúsítványok és engedélyek

Telepítés/konfigurálás

Kompatibilis termékek
A következő termékek kompatibilisek az RF3222E vevővel:

Mennyiség Alkatrész

1 RF3222E vevő

2 433,42 MHz-es antennák

1 Eszközcsomag

1 Dokumentáció

Ország Tanúsítvány/azonosító szám Feliratozás

Európa  Angol

Kategória Termékazonosító A termék leírása

Érzékelők RF280ETHS Vezeték nélküli füstérzékelő

RF835E Vezeték nélküli TriTech® kisállat 

immun. mozgásérzékelő

RF940E Vezeték nélküli PIR érzékelő

RF1100E Vezeték nélküli üvegtörés-érzékelő

RF3401E Vezeték nélkül pontadó

Kezelőegységek 

és kézi távadók

RF3332E kétgombos kézi távadók

RF3334E négygombos kézi távadók
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Bosch Security Systems                   

További tudnivalókért látogasson el a következő honlapra:

www.boschsecurity.hu

Vezetékezés
Megjegyzés: DS7430 vagy DS7436 multiplex meghajtó 

modulra van szükség az RF3222E vevő 
DS7400XiV4 központhoz történő 
csatlakoztatásához. 

A vevő és a központ közötti vezeték hossza nem haladhatja 
meg a 300 métert. Tömör, minimum 0,8 mm átmérőjű, vagy 
minimum 1,0 mm átmérőjű sodort vezetéket használjon. 
Árnyékolt kábel nem ajánlott.
Megjegyzés: Ne használjon csavart érpárú vezetéket (pl.UTP).

Műszaki adatok

RF3222E rádiófrekvenciás vevő (433,42 MHz)

A burkolat kivitele

Méretek antennákkal együtt 

(mag. x szél. x mélys.):

25,6 cm x 15,2 cm x 3,0 cm

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet: 0°C ... +66°C

Tápellátás: 12 V, 30 mA, névleges

Védjegyek

A TriTech® a Bosch Security Systems Egyesült Államokban 

bejegyzett védjegye.

Megrendelési tudnivalók

RF3222E rádiófrekvenciás vevő (433,42 MHz) RF3222E


