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Søndre Industrivegen 3, Oppdal
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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.  

Enheten har ethernetforbindelse og mulighet for 2 sim-kort. De 
tre uavhengige kommunikasjons kanalene jobber parallelt, slik 
at om den ene mister forbindelsen vil systemet fortsatt være 
operativt.

Med Elotec Ajax Jeweller- og Wings radioteknologi, garanterer 
enheten lynkjapp levering av alarmer og bildeserier helt ned til 
0.5 kB/s internettlinje. 

Systemet kan enkelt installeres på under 15 minutter ved hjelp 
av interaktiv manual og smarte monteringsbraketter. Betjening 
og programmering skjer via en intuitiv app. Ultrakompakt 
strømforsyning og backup-batteri er bygd inn i det kun 4 cm 
tynne huset.

Alle enheter kan leveres i sort (sett ‘B’ bak varenummer).

Spesifikasjoner

Driftsspenning 110-240V
Batteribackup Li-ion 2000 mAh
Batterilevetid Opptil 16 timer (når ethernet er 

skrudd av)
Operativ system OS Malevich
Simkort Mikro-sim (2 x 2G)
Frekvensbånd 868 Mhz
Radioeffekt 25 mW
Rekkevidde Inntil 2000m (fri sikt)
Driftstemperatur 0-40°
Mål (B x H x D) 163 x 163 x 36 mm

Bestillingsinformasjon

ELOTEC AJAX 2 Elotec Ajax 2 sentralenhet, hvit
ELOTEC AJAX 2 B Elotec Ajax 2 sentralenhet, svart

• Inntil 100 trådløse enheter.
• Inntill 50 brukere.
• Inntil 32 Scenario.
• Ethernet / GSM
• Robust trådløs kommunikasjon med jammingsdeteksjon, 

automatisk kanalbytte, krypering og autentikasjon.
• Enheter legges til med et enkelt trykk.
• Enheter tilpasser sendeeffekt for maksimal batterilevetid.
• Godkjent til grad 2 etter EN 50131.
• Oppfyller krav til røykvarsleranlegg iht. TEK17 og NS 3960.
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Trådløs kombialarmsentral
Elotec Ajax 2

Full kontroll og styring av hele systemet via din telefon



PIR bevegelsesdetektor: WP 861/2/3
Trådløs PIR (1) kan kombineres med mikrobølge 
(2) eller glassbrudd (3) – alle har PET-funksjon.

Batteri: 1 × CR123A, 3V

Utendørs dobbel PIR: WP 864 U
Trådløs PIR med PET-funksjon.

Batteri: 2 × CR123A, 3V

Fjernkontroll: WK 861/2
Fjernkontroll med fire knapper (1) – alarm 
AV/PÅ, skallsikring, samt panikknapp. 
Programmerbar knapp (2) - Aktiver 
strømstyringsenheter, panikknapp.

Batteri: 1 × CR2030, 3V

Repeater: WR 861
Utvid den allerede imponerende rekkevidden til 
Elotec Ajax-systemet.

Batteri: Innebygd Li-Ion, 2 Аh

Magnetkontakt: WM 861/2
Trådløs magnetkontakt (1) er en 
høykvalitetssensor som beskytter dører og 
vinduer. Kan kombineres med tiltsensor (2). 
Inngang for tredjepartssensor. 

Batteri: 1 × CR123A, 3V

PIR med kamera: WP 866 C
I tillegg til å oppdage bevegelse, tar PIR med 
kamera bilder av situasjonen. Bildene kommer 
som en bildeserie i appen. 

Batteri: 2 × CR123A, 3V

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

Batteri: 1 × CR123A, 3V

Multidetektor: WO 861/WO 862
Lavprofil trådløs multidetektor gir alarm ved 
røykutvikling eller høy/hurtig økende temperatur. 
NB! Tilgjengelig med kullossensor (WO 862).

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

Alarmsirene IP54: WS 861
Trådløs alarmsirene med IP54 kapsling og høy 
lyd for utendørs bruk – lydnivå kan justeres for 
innendørs bruk.

Batteri: 4 × CR123A, 3V

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

Batteri: 2 × CR123A, 3V

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

Smartplugg: ST 862
Denne elegante pluggen er enkel å ta i bruk, og 
lar deg skru av og på tilkoblede enheter. Du har 
oversikt på strømforbruk via app. 

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

Batteri: 2 × LR03, (AAA) 3V

Relemodul: WU 861
Releutgang for styring av garasjeporter, elektriske 
sluttstykker i dørlås, solskjerming, vannstopp, 
varmepumpe og lignende. 

Gardindetektor: WP 865 G
Lag en usynlig «gardin» foran vinduer, dører og 
porter slik at du kan bevege deg fritt i beskyttet 
område og likevel få beskjed om inntrengere.

Batteri: 1 × CR123A, 3V

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

Batteri: 4 × LR03/4BP (AAA)

Tilhørende enheter


