
Moduł rozszerzeń Paradox RF

Ekspander RF PAradox / Moduł rozszerzeń Paradox RF umożliwia wykorzystanie 

w systemie Integriti bezprzewodowych czujek PIR, czujników otwarcia,

czujek dymu i breloków/pilotów.

Każdy moduł rozszerzeń umożliwia obsługę 32 czujek bezprzewodowych 

Paradox Magellan (PIR, przełączniki kontaktronów, czujki dymu). Wskazuje 

także niski stan baterii tych urządzeń. Piloty Paradox REM2 i REM3 umożliwiają

dwukierunkową komunikację dzięki czemu użytkownik otrzymuje potwierdzenie  
uzbrojenia/rozbrojenia obszaru lub zadziałania wyjścia. Ponadto piloty REM2 

i REM3 posiadają przycisk informacyjny, który wskazuje stan obszaru. Piloty REM3 

umożliwiają dodatkowo zaprogramowanie przycisków, tak aby spełniały inne funkcje.

Można również korzystać z opcji weryfikacji za pomocą 4- lub 6-cyfrowego kodu PIN. 

 Bezprzewodowe urządzenia Paradox: 
• Piloty i breloki

• Czujki ruchu

• Czujniki otwarcia

• Czujki dymu i stłuczenia szkła

Schemat połączeń

Dane techniczne 
Parametry fizyczne
Wymiary obudowy: 150 (wys.) x 166 (szer.) x 32 (gł.) (mm)

Środowisko pracy: 0ºC - 50ºC przy wilgotności względnej 15%-85% (bez kondensacji)

Parametry elektryczne
Zasilanie: PCB 11V do 14V DC (prąd pracy 65mA)

Wejścia linii adresowych:  32 urządzenia bezprzewodowe

Piloty: Jeden pilot dla każdego użytkownika systemu Integriti

Wyjścia systemowe
Niski poziom baterii transmitera, Błąd zapytania transmitera i zagłuszenie RF, Sabotaż, Niskie 

napięcie modułu, Błąd LAN i niski poziom baterii modułu, Częstotliwość RF 433,92MHz

Kompatybilność
Wymagana Centrala Concept 400 w wersji V7.61 lub nowszej. Jeśli wykorzystywane jest oprogramowanie Insight, dla pełnej kompatybilności 

wymagana jest wersja V4.2 lub nowsza.

Czujniki PIR:   PMD1P, PMD75, PMD85

Kontaktrony: DCT10, DCTXP2, DCT2

Breloki bezprzewodowe:  REM1, REM15, REM2, REM3

Identyfikator wartościowych przedmiotów: GS250

Przycisk napadu:  REM101

Czujka dymu: SD738

Dane do zamówienia

INTG-995025  
Moduł RF Paradox (433Mhz)

Moduł rozszerzeń Paradox RF jest podłączany bezpośrednio 

do magistrali RS485.

Właściwości
• Paradox RF podłączony jest bezpośrednio do magistrali RS-485 

 systemu Integriti lub Concept 

• Maksymalnie 32 bezprzewodowe czujki w jednym module rozszerzeń 
• Ekonomiczne, bezprzewodowe rozwiązanie RF 
• W pełni kompatybilne z wybranymi urządzeniami Paradox Magellan,  

 czujkami i brelokami RF 

• Dwukierunkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa w wybranych brelokach 
informująca o uzbrojeniu/rozbrojeniu i kontroli wyjść 

• Bezprzewodowe wprowadzanie PIN w wybranych modelach breloków RF 
• Sygnalizacja niskiego stanu naładowania baterii urządzeń bezprzewodowych 
• Bezprzewodowe włączanie alarmu typu „Napad”
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