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Hjernen i Elotec Ajax-systemet overvåker og styrer de trådløse 
enhetene  og samler data via egen, avansert radioteknologi.

Sentralenheten analyserer trusler, filtrerer ut falske alarmer og 
varsler deg om reelle farer. Ekstra sabotasjesikring gjør både 
 enheten og det beskyttede bygget uangripelig.

Betjening skjer via app på mobiltelefon. Enheten har ethernet-
forbindelse – plugges i din ruter – og mulighet for GSM-backup. 
Elotec Ajax minner deg om å skru på alarmen når du går ut.

Ultra kompakt strømforsyning og backup-batteri er bygd inn i 
det kun 4 cm tynne huset.

Spesifikasjoner

Driftsspenning 110–250 VAC
Batteribackup Li-Ion 2000 mAh
Frekvensbånd 868 MHz
Radioeffekt 25 mW
Rekkevidde Inntil 2000 m (fri sikt)
Driftstemperatur 0–50 °C
Mål (B × H × D) 163 × 163 × 36 mm

Bestillingsinformasjon

ELOTEC AJAX Elotec Ajax sentralenhet
WS 861 Alarmsirene IP54
WP 861 PIR bevegelsesdetektor
WM 861 Magnetkontakt
WG 861 Glassbruddsdetektor
WO 861 Multidetektor røyk/varme
WV 861 Vannalarm
WK 861 Fjernkontroll
ST 861 Strømstyringsenhet
WS 862 Alarmsirene
WD 861 Betjeningspanel

• Inntil 100 trådløse enheter.
• Inntil 50 brukere.
• Enkel betjening fra smart-telefon (iOS / Android).
• Ethernet / Quad-band GSM.
• Robust trådløs kommunikasjon med jammingsdeteksjon,

automatisk kanalbytte, kryptering og autentikasjon.
• Enheter legges til med et enkelt trykk.
• Enheter tilpasser sendeeffekt til avstand fra sentral

for maksimal batterilevetid.

Trådløs kombialarmsentral
Elotec Ajax Hub

Full kontroll og styring av hele systemet via din telefon
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Alarmsirene IP54: WS 861
Trådløs alarmsirene med IP54 kapsling og høy lyd for 
utendørs bruk – lydnivå kan justeres for innendørs 
bruk.

Batteri: 4 x CR123A, 3V

Alarmsirene: WS 862
Kompakt men kraftig innendørs sirene med justerbar 
varighet på alarm, og lydnivå fra 81 til 105 dB.

Batteri: 2 x CR123A, 3V

Glassbruddsdetektor: WG 861
Verdens minste trådløse glassbruddsdetektor med 
tofaktordeteksjon eliminerer falske alarmer.

Batteri: 1 x CR123A, 3V

Multidetektor: WO 861
Lavprofil trådløs multidetektor gir alarm ved 
røykutvikling eller høy/hurtig økende temperatur.

Batteri: 2 x CR2, 3V (1 x CR2032 backup)

Fjernkontroll: WK 861
Fjernkontroll med fire knapper – alarm AV / PÅ /
skallsikring, samt panikknapp. Kryptert kommunikasjon.

Batteri: 1 x CR2030, 3V

PIR bevegelsesdetektor: WP 861
Trådløs PIR kan kombineres med mikrobølge, 
glassbrudd eller kamera – alle har PET-funksjon.

Batteri: 1 x CR123A, 3V

Magnetkontakt: WM 861
Trådløs magnetkontakt med høykvalitetssensor 
beskytter dører og vinduer. Inngang for 
tredjepartssensor.

Batteri: 1 x CR123A, 3V

Vannalarm: WV 861
Trådløs vannalarm legges rett på gulvet der det er risiko 
for lekkasje. Enkel å plassere – kun 56 mm!

Batteri: 2 x LR03, (AAA) 3V

Tilhørende enheter

Strømstyringsenhet: ST 861
Strømstyringsenheten skrur av og på tilkoblede 
enheter og måler strømforbruk via app eller 
nettleser. 

Betjeningspanel: WD 861
Trådløst betjeningspanel for enkelt styring av systemet. 

Batteri: 4 x LR03/4BP (AAA)


