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RF3227E 

∆έκτης RF (433,42 MHz)

• Συµβατό µε Πίνακες Ελέγχου 

Σειράς DS7240 

• ∆έχεται αναφορές χαµηλής 

µπαταρίας, παραβίασης και 

κατάστασης αισθητήρα

• Το LED δηλώνει την κατάσταση 

του δέκτη

• Παραβίαση καλύµµατος, τοίχου 

και κεραίας 

• Το σύστηµα επιτρέπει δύο 

δέκτες για µεγαλύτερη κάλυψη 

περιοχής

• Εποπτικό προγραµµατίσιµο 

διάστηµα µέσω του πίνακα 

ελέγχου

• έλεγχος εντοπισµού καπνού 

4 ωρών

Ο ∆έκτης RF3227E RF επιτρέπει στον δίαυλο επιλογών των 

Πινάκων Ελέγχου Σειράς DS7240 να λαµβάνουν σήµατα 

RF για έως 96 ασύρµατες συσκευές. Το RF3227E 

υποστηρίζει έως οχτώ πληκτρολόγια και 96 keyfobs ή 

αισθητήρες εισόδου.

Οι αναφορές παραβίασης, εντοπισµού πληρότητας, και 

κατάστασης αισθητήρα παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι το 

σύστηµα λειτουργεί σωστά.

Το RF3227E λαµβάνει στα 433,42 MHz.

Συµπεριλαµβανόµενα µέρη

Πιστοποιήσεις και Εγκρίσεις

Σηµειώσεις Εγκατάστασης /∆ιευθέτησης

Συµβατά προϊόντα

Τα ακόλουθα προϊόντα είναι συµβατά µε τον ∆έκτη 

RF3227E :

Ποσότ. Στοιχείο

1 ∆έκτης RF3227E 

1 Κεραία 433, 42 MHz 

1 Πακέτο υλικού εξοπλισµού 

1 Πακέτο δικαιολογητικών 

Χώρα Αριθµός Πιστοποιητικού /

Ταυτότητας

Ετικέτα

Ευρώπη  Αγγλικά

Κατηγορία Ταυτότητα 

προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Ανιχνευτές RF280ETHS Ασύρµατος ανιχνευτής καπνού

RF835E Ασύρµατος Ανιχνευτής TriTech
®

 

RF940E Ασύρµατος ανιχνευτής PIR 

RF1100E Ασύρµατος ανιχνευτής για τη 

θραύση τζαµιού 

RF3401E Ασύρµατος ποµπός σηµείου

RF3405E Ασύρµατος ποµπός αδράνειας 

Πληκτρολόγια 

και fob

RF3332E keyfob δύο κουµπιών

RF3334E keyfob τεσσάρων κουµπιών

RF3501E keyfob πανικού ενός κουµπιού 

RF3501LE keyfob πανικού ενός κουµπιού 

RF3503E Ποµπός δύο κουµπιών
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Bosch Security Systems                   

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε 

www.boschsecuritysystems.com

Θέµατα καλωδίωσης 

Το µήκος του καλωδίου µεταξύ του δέκτη και του πίνακα 

ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 m. Να 

χρησιµοποιείτε σύρµα ελάχιστης διαµέτρου 0,8 mm ή 

πολύκλωνο σύρµα ελάχιστης διαµέτρου 1.0 mm. ∆εν 

συνιστάται το θωρακισµένο καλώδιο.

Σηµείωση: Μην χρησιµοποιείτε σύρµα συνεστραµµένου 

ζεύγους.

Τεχνικές προδιαγραφές

∆έκτης RF3227E RF (433.42 MHz)

Σχεδιασµός κιβωτίου προστασίας

∆ιαστάσεις 

συµπεριλαµβανοµένης 

της κεραίας (ΥxΠxΒ):

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

Περιβαλλοντικά θέµατα

Θερµοκρασία 

(Λειτουργίας):

0°C έως +66°C

Απαιτήσεις ισχύος: 12 V, 30 mA, ονοµαστική

Εµπορικά σήµατα

Το TriTech
®

  είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της Bosch 

Security Systems στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Πληροφορίες παραγγελίας

∆έκτης RF3227E RF (433,42 MHz) RF3227E 


