
  

 

 

 
 

Produktový list 

Bezdrôtový magnetický kontakt na okno/dvere tenký, prídavny vstup DEOL, kontakt vľavo/vpravo, 1 x 
3 V bat (>5 rokov), 433MHz protokol 80+, 101 x 31 x 28 mm, mahagón, -10 – +55°C, EN stupeň 2

Prehľad 

V tejto sérii používame bezdrôtový protokol UTC 80+. 
pracujúci na frekvencii 433 MHz, ktorý umožňuje väčší 
dosah v zastavaných priestoroch. Vďaka tomuto 80+ 
protokolu zabezpečujeme bezpečnostné štandardy. 
Tento bezdrôtový dverový/okenný detektor, ktorý má 2 
jazýčkové prepínače, chráni čokoľvek čo sa otvára, ako 
napríklad dvere, okná, skrine... 
Môžete sledovať ktorýkoľvek strážený kontakt takým 
spôsobom, že drôtové zariadenia sa stanú bezdrôtovými 
za zlomok času. Senzor je kvôli zvýšeniu bezpečnosti 
vybavený tampermi, ktoré kontrolujú kryt a upevnenie na 
stene. 
Táto séria sa vyrába v bielej a mahagónovej farbe, 
a takisto aj príslušenstvo je dodávané v oboch farbách.

 

 

Štandardné vlastnosti 

• Bezdrôtový protokol 80+ používajúci 433 MHz pre 
zvýšenie dosahu v interiéri 

• Životnosť batérie 5 rokov 
• Voliteľné jazýčkové kontakty 
• Prídavné svorky 
• Ďalšie príslušenstvo: dva druhy vymedzovacích 

členov a silnejší magnet 
• Držiteľ EN a Incert certifikátov

  

RF-DC101B-K4 



RF-DC101B-K4 

 
Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Prevedenie Povrchová montáž 

Frekvencia 433 MHz LoNa 

Protokol 80+ 

Maximálny výstupný výkon 10 mW 

Kompatibilita Interlogix 433 MHz ústredne 
/ prijímače s protokolom 80+ 

Vzdialenosť priblíženia 
X = 7 mm 
Y = 20 mm 
Z = 30 mm 

Vzdialenosť oddialenia 
X = 13 mm 
Y = 30 mm 
Z = 41 mm 

Typ batérie 3,0 V, 1300 mAh (DL123A) 

Predpokladaná životnosť 
batérie 

Viac ako 5 rokov pri dohľade 
každých 15 minút a 4 
aktiváciách za hodinu 

Kľudový prúd 1,5 µA pri 3 V 
Maximálny prúd 70 mA pri 3 V 

Upozornenie na nízke 
napätie batérie 

2,65 V 

Pracovná teplota -10° až +55 °C 

Teplota pri skladovaní -34° až +60 °C 

Relatívna vlhkosť 0 – 93 % nekondenzujúca 

Rozmery (D x Š x V) 101 x 31 x 28 mm 
Hmotnosť (vrátane 1ks 
batérie) 

59 g 

Schválenia a súlad EN50131 stupeň 2 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

RF-DC101-K4 Bezdrôtový DWS 433-80+ (biely) 

RF-DC101B-K4 Bezdrôtový DWS 433-80+ (mahagón) 

 

RF-DC101SM-K4 Podložka pod bezdrôtový magnet RF-DC101-
K4, biela, sada 10 ks 

RF-DC101BSM-K4 Podložka pod bezdrôtový magnet RF-
DC101B-K4, mahagón, sada 10 ks 

RF-DC101SR-K4 Podložka pod bezdrôtový senzor RF-DC101-
K4, biela, sada 10 ks 

RF-DC101BSR-K4 Podložka pod bezdrôtový senzor RF-
DC101B-K4, mahagón, sada 10 ks 

RF-DC101BM-K4 Veľký magnet pre bezdrôtový detektor RD-
DC101-K4, biela, 1 ks 

RF-DC101BBM-K4 Veľký magnet pre bezdrôtový detektor RD-
DC101B-K4, hnedá, 1 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


