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Model Ei 650M 

 RF modul pro opticko kouřový detektor 
Ei650C & Ei650iC  

 Lehká modulární konstrukce 

 Možnost propojit až 12 RadioLink 
komponentů  

 Přenáší, přijímá a opakuje RF data. 

 Umožňuje  RadioLink domácí kódování 
pro vybrané detektory a příslušenství.  

 Napájen z lithiové baterie s 10-ti letou 
životností 

 Vyroben v Irsku dle ISO 9001:2000 

 5 let záruka ( s omezením ) 

Popis produktu 
 
Ei650M je volitelný přídavný modul pro bezdrátové 
RadioLINK propojení detektorů. Je navržený pro opticko 
kouřové detektory Ei650C a Ei650iC. 
 
Tento modul se jednoduše zasune do spodní části 
detektoru RadioLINK  Ei650C a Ei650iC . Po instalavci 

umožňuje propojení až 12-ti RadioLINK komponentů. 
 
Modul Ei650M je napájen vlastní lithiovou baterii s 
životností vice jak 10 let. 
 
Domácí kódovaní umožňuje volitelné propojení s dalšími 
vybranými RadioLINK zařízeními tak, aby se zabránilo 
rušení ostatních zabezpečovacích systémů. 

 
 

Funkce 
 
Modu Ei650M pro optico kouřové detektory funguje na 
principu Bluetooth. 
 
Pokud je v detektoru vybaveném modulem  zjištěn kouř, 
vysílá vysokoferekvenční data do všech ostatních 
RadioLINK zařízení, která jsou stejně kódována a ve 
všech spustí alarm. 

 
Po obdržení RF dat o poplachu či testu z ostatních 
RadioLink zařízení, která jsou stejně kódována, spustí 
detektor vybavený RF module alarm. 
 
 
 
 
 

 
 

Technické údaje 
 
Určen pro: Opticko kouřové detektory 

Ei650C a Ei650iC . 
 
Napájení: 10-ti letá životnost Lithiové  

                                baterie      

 
Frekvence:  868MHz  
 
 
 

  

  
 
 
 
 
Pracovní teplota: 0 to 40°C 

 
Vlhkost: 15% do 95% Relativní vlhkosti – 

nekondenzující 
 
Záruka: 5 let záruky (s omezením) 

 
Certifikace: VdS G208016 –  

 
Technické údaje se mohou změnit 

 
 

                  Bezdrátové propojení  
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Model Ei650M 

 

 

Modul Ei650M  vysílá, přijímá a opakuje RF data 
do jiných RadioLink mobilních zařízeních 

 

Vložení modulu 

Ei650M do zadní části 

detektoru řady Ei650 


