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Model Ei170RF 

 

 Integrovaný vysoce intenzivní blesk 

 Plug-in vibrační podložka 

 Bezdrátové propojení s detektory RadioLINK  

 Vizuální RF přenos 

 Unikátní kód pro Váš dům 

 Dobijecí záložní baterie 

 Varování při nízké kapacitě baterii 

 Pomocné zásuvky pro připojení dalších 
zařízení 

 5 let záruka 

Funkce 
 

 RadioLINK od okamžiku poplachu, nebo testovacího 
signálu bude blikat xenonový blesk a podložka bude 
vibrovat v 2 sekudovém cyklu. Červená LED na 
zařízení bude blikat. 

 

 Stisknutím tlačítka TEST na přístroji bude aktivován a 
kontrolován blesk a vibrační podložka. Současně 
bude vyslán RadioLINK signal, který aktivuje všechny 
RadioLINK základny a detektory v systému 

 

 LED indikátory poskytují informace o stavu napájení, 
poruše, RFpřenosu a o alarmu. 

 

 Pomocný 1 výstup se aktivuje po obdržení poplachu 
nebo zkušebního signalu RadioLINK. Výstup bude 
aktivovat připojené volitelné zařízení, např. další 
vibrační podložku 

 

 Pomocný 2 výstup se aktivuje po obdžení poplachu 
nebo zušebního signálu . Výstup bude ovládat další 
volitelné zařízení, např. pager. 

 

 Vstup pro budík bude aktivovat ve zvoleném čase 
vibrační podložku. Vibrace bude až do vypnutí trvalá. 
Blesk na RadioLINK Ei170RF nebude v tomto případě 
aktivován. 

 
 
 
 

RadioLINK Alarm 
Napájený ze sítě 230V~ 
Alarm pro neslyšící a nedoslýchvé 

 

Popis zařízení 
 

RadioLINK Ei170RF alarm system je navržen tak, 
aby varoval neslyšící a nedoslýchavé od okamžiku 
obdržení poplachu nebo testovacího signálu. Skládá 
se z řídící jednotky s integrovaným bleskem vibrační 
podložky plug-in. 
 
RadioLINK Ei170RF je napájen ze sitě 230V a při 
výpadku sitě ze záložních baterii. 
 
Má vestavěný speciálně konstruovaný objektiv s 
vysoce intentivním xenonovým bleskem, který 
poskytuje širokoúhlý světelný záblesk. Nedílnou 
součástí je tlačítko”TEST” na přední straně zařízení, 
které umožňuje snadné testování blesku a vybrační 
podložky plug-in. 
 
Vibrační podložka plug-in je připojena jednoduchým 
konektorem a je určena pro lidi, které nedokáže vzbudit 
vizální impuls. Umisťuje se pod polštář. 
 
Ei170RF využívá pokročilou přenosovou a kódovací 
technologii s cílem zajistit robustní a spolehlivou RF 
signalizaci. Má kódovací funkci, která umožňuje 
propojení RF detektorů tak, aby se zabránilo rušení 
ostatních systemů . 
 
Ei170RF podporuje připojení k volitelným vstupním a 
výstupním zařízením, např. pro pagery, blikače atd. 
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Model Ei170RF 

Technické údaje 

Napájení: 230V AC, 50HHz. 

 
Záložní baterie: Dobijecí olověné baterie  

 
Indikce zapnutí:  Zelená LED svítí trvale při 

napájení ze site. Při odpojení ze 
site bliká každé 4 sec. 

 
Indikace poplachu:  Bliká stroboskopická xenonová    

žárovka (1,5 Hz). Bliká červená 
LED. 

 
Indikace poruchy:  Žlutá LED bliká každé 4 sec. při 

poruše zařízení či vybitých 
bateriích. 

 
RF Indikace:  Modrá led svítí při RF připojení. 

 
Pomocný výstup 1: Poskytuje 12V DC /180mA   

                                       při alarmu 
 
Pomocný výstup 2: Poskytuje 12V DC /20mA  

                                       při alarmu 
 
Vstup pro budík: 5-24V  DC 3.5mm mono jack 

vtup 

 
Testovací tlačítko: Testuje stroboskop, vibrační 

podložku, detektory a 
příslušenství v celém systemu . 

 

Pracovní teplota:  0°C až 40°C 
 
Vlhkost: 15% až 95% Relativní vlhkosti – 

nekondenzující 

 
Frekvence: 868MHz  

 
Připojení: Až 12  RadioLINK kouřových, 

tepelných  detektorů oxidu 
uhelnatého a příslušenství.  

 
Příslušenství:  Ei178 Přídavný stroboskopický  

                                                maják  
                                       Ei174 Přídavná vibrační 
                                                 podložka    

 
Umístění: Montáž na stěnu pomocí  vrutů  

                                 
Materiál: UL94VO oheň retardující 
 
Záruka: 5 let od data prodeje 

 
Schválení: BS 415:1990 electrical safety 

 CE Marked 

 

 
 
Technické údaje se mohou změnit 

 

 


