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u LED, visível do exterior, que indica o estado do
detector de incêndio

u Sirene incorporada para alertas de alarme

u Supervisão das condições de pilha fraca, sabotagem
e remoção dos dispositivos da superfície de
montagem

u Funciona até 5 anos com duas pilhas de lítio
CR123A substituíveis pelo utilizador

O RADION via rádio da Bosch proporciona o alcance, a
escalabilidade e a excecional duração da pilha
necessários para assegurar um desempenho fiável e
uma qualidade superior. Os diagnósticos avançados e
as opções de registo de vários dispositivos tornam a
instalação e a manutenção simples e económicas. Com
uma linha completa de periféricos, o RADION
proporciona a flexibilidade para praticamente todas as
necessidades de aplicação.

Generalidades (sistema)

O RADION smoke é um detector via rádio óptico (a
versão RFSM-A também inclui a funcionalidade dupla
de "valor fixo/diferencial de temperatura") que
transmite sinais de alarme ao receptor via rádio
quando é detectado fumo.

Funções

Modo de alarme
A sirene integrada de 85 dBA do detector inicia um
sinal de alarme e é enviado um sinal RF a indicar a
condição de alarme quando o detector entra em modo
de alarme. O receptor envia um sinal ao painel de
controlo com a identificação do detector específico
em alarme. As condições de alarme não implicam

bloqueio, por isso, se a condição de alarme não se
mantiver (o fumo desaparecer), o detector volta ao
funcionamento normal.
O detector de incêndio óptico obtém continuamente
dados acerca do obscurecimento do ambiente
enquanto monitoriza o ambiente em redor. O LED
vermelho pisca de cada vez que for retirada uma
amostra. Se uma amostra estiver acima do limiar de
alarme calibrado, são retiradas mais duas amostras
com intervalos de 4 segundos. Se as três amostras
estiverem acima do limiar de alarme calibrado, o
detector entra em modo de alarme.

Indicador de estado
O LED e a sirene indicam o estado do detector, mas
não do circuito de sinalização RF. Em condições
normais, o LED vermelho pisca regularmente enquanto
o sensor monitoriza o ambiente em redor. Quando o
sensor detecta fumo, o LED deixa de piscar,
permanecendo constantemente ligado, e a sirene
produz um som ruidoso contínuo.

Funcionamento do botão de teste/silêncio
Um botão de teste/silêncio permite a execução de
testes de sensibilidade e da sirene, bem como
silenciar a sirene de alarme e o sinal acústico de
emergência.



Compensação de desvio
O detector tem integrada a funcionalidade de
compensação de desvio que permite ao alarme ajustar
automaticamente a sensibilidade à medida que fica
sujo ao longo do tempo. A funcionalidade de
compensação de desvio aumenta significativamente os
intervalos de tempo entre limpezas, bem como reduz a
probabilidade de um falso alarme.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

EUA UL268, Detectores de incêndio
para sistemas de alarme de
incêndio

Região Certificação

Europa CPR 1134-CPR-039 [optical smoke alarm
device component]

CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD); 1999/5/EC Radio equipment and
Telecommunications Terminal Equip-
ment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction
of the use of certain hazardous substan-
ces in electrical and electronic equip-
ment

EUA UL 20121214-S3019

UL UL 268 - Smoke Detectors for Fire Alarm
Signaling Systems

CSFM California State Fire Marshal (see our
website)

FCC Part 15 Security/Remote Control Trans-
mitter 433.42 MHZ [433.42 MHZ]

Canadá IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Brasil ANATEL 0770-14-1855

Planeamento

Aspectos relativos à montagem
Monte os detectores de incêndio em tectos interiores,
de preferência no centro do tecto ou perto. Quando
não for prático montá-los no centro do tecto, monte-os
noutro local do tecto, mas nunca a menos de 10 cm
(4 pol.) de paredes ou cantos, ou então numa parede
interior, a uma distância de 10 cm (4 pol.) a 15 cm
(6 pol.) do tecto, perto do meio da parede.

Nota
Não monte os detectores de incêndio em placas
para tectos falsos. Montagem numa calha de
metal. Uma vez que a instalação em superfícies
metálicas pode afectar o padrão de propagação
de RF do rádio receptor/transmissor, verifique,
antes da instalação do detector, se o local de
instalação é adequado.

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Detector de incêndio

2 Pilha de lítio (CR123A)

1 Tampa de protecção contra o pó

1 Pacote de hardware

1 Pacote de documentação

Especificações Técnicas

Propriedades

Dimensões 142 mm x 61 mm (5,6 pol. x
2,4 pol.)

Alimentação

Alimentação/Voltagem Duas pilhas de lítio CR123A, 3
VDC

Duração das pilhas Até 5 anos

Aspectos ambientais

Sensibilidade 0.14+/- 0.04 bM/m (0,5%/pés –
apenas RFSM-A)

Temperatura 0ﾟC a +49ﾟC
(+32ﾟF a +120ﾟF)

Humidade relativa Até 93%, sem condensação

Interruptor contra sabotagem na
tampa/parede

Transmite um sinal do interruptor
contra sabotagem quando a
unidade é retirada da sua base ou
a unidade é afastada da superfície
de montagem.

Ajuste da compensação de desvio -1.64%/m (0.5%/ft) maximum

Sirene 85 dBA at 3 m

Frequência 433,42 MHz

Utilização Destinado a utilizações interiores

 

Especificações do alarme térmico (aplica-se apenas a
RFSM-A)

Termovelocimétrico: 15 ﾟF (8,3 ﾟC/min >40,6 ﾟC)

Valor fixo 135 ﾟF +/- 5 ﾟF (57,2 ﾟC +/- 2,8 ﾟ
C)

Compatibilidade

Receptores: Receptor via rádio B810 (apenas
compatível com RFSM-A)
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Como encomendar

RFSM-A (433,42 MHz)
Detector óptico e óptico/termico (temperatura fixa/
termovelocimétrico). Para utilização na América do
Norte e do Sul.
N.º de encomenda RFSM-A

RFSM (433,42 MHz)
Detector óptico. Para utilização na Europa, África e
Austrália.
N.º de encomenda RFSM

RFSM-CHI (433,42 MHz)
Detector óptico. Apenas para utilização na China.
N.º de encomenda RFSM-CHI
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