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RF3405E เปนตัวสงสัญญาณแบบไรสาย ที่มีเซ็นเซอรวัดความเฉื่อย
สวิตชรีด และอินพุตจากหนาสัมผัสภายนอกที่ไดรับการตรวจสอบ ตัวสง
สัญญาณนี้ใชสำหรับการตรวจสอบที่ประตู หนาตาง หรืออุปกรณอื่นที่
หนาสัมผัสแหง

ภาพรวมระบบ

RF3405E มีเซ็นเซอรวัดความเฉื่อย ซึ่งมีการตั้งคาที่สามารถตั้ง
โปรแกรมระดับความไวได คุณสามารถตั้งคาใหตัวสงสัญญาณตรวจ
สอบเซ็นเซอรวัดความเฉื่อย หรือลูปภายนอก สวิตชรีดภายในยัง
สามารถรับตัวตานทานปลายสาย (EOL) หนึ่งคู ซึ่งจะตรวจสอบอินพุต
หนาสัมผัสแหงที่มาจากอุปกรณภายนอก คุณสามารถเปดหรือปดการ
ทำงานของสวิตชรีดนี้ มีสวิตชตรวจจับการงัดแงะที่ฝาและผนัง ทุกครั้งที่
มีการสงจาก RF3405E จะสงขอมูลสถานะแบตเตอรี่ดวย

ฟงกชัน

มีการตรวจสอบลูปภายนอก
การตรวจสอบทำโดยการสงสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณทุก 13 นาที
ถาไมมีการดำเนินการอื่น
มีการตั้งคาตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบบุกรุกรุนแรงหรือบุกรุกเล็กนอย
ตั้งคาเปนแบบบุกรุกเล็กนอย เมื่อตองการใหมีปฏิกิริยาหลังจากที่ไดรับ
พัลสซ้ำๆ สี่หรือแปดพัลส ถาตั้งเปนแบบบุกรุกรุนแรง เซ็นเซอรวัด
ความเฉื่อยจะมีปฏิกิริยาเฉพาะการบุกรุกที่รุนแรง การตั้งเปนแบบบุกรุก
รุนแรงสามารถตั้งคาระดับความไวไดสี่ระดับ

โหมดทดสอบ
เมื่อติดตั้งเครื่องตรวจจับแลว คุณสามารถกำหนดใหเครื่องอยูในโหมด
ทดสอบ มีการแยกโหมดทดสอบสำหรับตรวจสอบการตั้งคาตรวจจับการ
เคลื่อนไหวแบบบุกรุกรุนแรงหรือบุกรุกนอย ระหวางที่ทดสอบ LED จะ
กะพริบสองครั้งทุกครั้งที่หนาสัมผัสแมเหล็กเปลี่ยนสถานะ หรือหนา
สัมผัสภายนอกเปลี่ยนสถานะ

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE 1999/5/EC, EN60950: 2000,

EN61000-4-2: 1998, EN61000-4-3:
2000, EN300220-1: 1997

บราซิล ANATEL 1164-06-1855

รายการและ
การอนุมัติ

X

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งคา

ขอควรคำนึงในการติดตั้ง
• พิกัดสูงสุดของตัวสงสัญญาณความเฉื่อย (ในที่โลง) มีคาประมาณ

300 ม. (984 ฟุต) ใหตัวสงสัญญาณนี้อยูภายในระยะ 100 ม. (328
ฟุต) จากตัวรับสัญญาณ

• การติดตั้งตัวสงสัญญาณความเฉื่อยบนพื้นผิวโลหะ อาจลดพิกัด RF
ของตัวสงได การติดตั้งบนพื้นผิวที่เปนเหล็กกลาหรือทำจากเหล็ก
อาจมีผลตอการทำงานของหนาสัมผัสแมเหล็กภายใน

RF3405E ตัวสงสัญญาณแบบไรสาย (RF)
▶ มีสวิตชรีดแมเหล็กอยูภายใน
▶ มีการตรวจสอบลูปภายนอก
▶ มีการตั้งคาตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบบุกรุกรุนแรงหรือบุกรุกเล็ก

นอย
▶ โหมดทดสอบ
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• ติดตั้งตัวสงสัญญาณความเฉื่อยบนกรอบประตูหรือหนาตาง และติด
ตั้งชุดแมเหล็กไวบนสวนที่เคลื่อนที่

ขอมูลของอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

ตัวรับสัญญาณ เครื่องควบคุม
RF3227E D7240, D7220, D6412, และ D4412

แบตเตอรี่ที่แนะนำ
แนะนำใหใชประเภทของแบตเตอรี่ตอไปนี ้เพื่อการทำงานที่ถูกตองของ
ตัวสงสัญญาณ: Duracell® DL123A, Eveready® EL123AP,

Panasonic® CR123A

ขอมูลจำเพาะดานเทคนิค

ขอควรคำนึงดานสิ่งแวดลอม

ความชื้นสัมพัทธ 0% ถึง 95% (ไมมีการควบแนน)
อุณหภูมิ (ขณะทำงาน): -20C ถึง +60C (-4°F ถึง +151°F)

คุณสมบัติทางกล

ขนาด
ตัวสงสัญญาณ: 2.7 ซม. x 2.4 ซม. x 16.9

ซม. (1.1 นิ้ว x 0.9 นิ้ว x 6.7 นิ้ว)
แมเหล็ก: 1.9 ซม. x 1.3 ซม. x 16.9 ซม.

(0.75 นิ้ว x 0.5 นิ้ว) x 2.4 นิ้ว)
การตรวจสอบภายใน กำหนดไว 13 นาที

ขอกำหนดดานกำลังไฟ

แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม 3 VDC หนึ่งกอน
อายุการใช‐
งานแบตเตอรี่

อยางนอย 3 ป ภายใตสภาพการทำงานปกติ และใช‐
ประเภทแบตเตอรี่ที่แนะนำ (2 ป ถาใชเซ็นเซอรวัด‐
ความเฉื่อย)

ลักษณะการสง

ความถี่: 433.42 MHz

กำลังสูงสุดของ RF นอยกวา 10 mW

เครื่องหมายการคา

Duracell® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Gillette Company, USA
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
Energizer® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Eveready Battery
Company, Inc.

Panasonic® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd.

ขอมูลการสั่งซื้อ
RF3405E ตัวสงสัญญาณแบบไรสาย (RF) RF3405E

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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