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Spesifikasjoner 

Driftspenning 110–240 VAC
Energiforbruk Maks. 10 W ved nettdrift
Batteribackup Li-Ion 3000 mAh 

Inntil 15 timer (uten internett)
Frekvensbånd 868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt Maks. 25 mW
Driftstemperatur -10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet 75 %
Kommunikasjon 2 stk SIM (2G, 3G, 4G)

WiFi (802.11 b/g/n) og Ethernet
Mål (B×H×D) 163 × 163 × 36 mm
Vekt 367 g

Bestillingsinformasjon 

ELOTEC AJAX 4G Kombialarm 4G, hvit
ELOTEX AJAX 4G B Kombialarm 4G, svart
ELOTEC AJAX 4G-12V Kombialarm 4G, 12 V
GA 002 GSM Data SIM

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

Systemet kan enkelt installeres ved hjelp av interaktiv manual og 
smarte monteringsbraketter. Ultrakompakt strømforsyning og 
backup-batteri er bygd inn i det kun 4 cm tynne huset.

Sentralenheten egner seg godt til store hus, 4-mannsbolig, 
kontorer, butikker og kafeer.

Tilkobling kan gjøres via ethernet, WiFi og/eller 4G med 2 SIM-
kort. Disse kan enten virke hver for seg eller sammen slik at man 
alltid har en redundant og sikker oppkobling.

• Robust trådløs kommunikasjon med jammingsdeteksjon, 
automatisk kanalbytte, kryptering og autentikasjon. I tillegg 
til innebygd sabotasjealarm

• Inntil 200 trådløse enheter og 5 repeatere
• Opprett hele 50 rom og 25 sikkerhetsgrupper
• Inntil 64 scenarioer for styring av strømadapter,  

strømstyringsenhet, relemodul og alarmstatus
• Koble til 100 kameraer eller NVR-bokser
• Støtte for PIR m/kamera gir kjapp og enkel  

identifisering av årsak til alarm
• Støtte for 2 stk SIM-kort gir mulighet for bruk av to  

telenett/operatører samtidig for ekstra sikkerhet
• WiFi for tilkobling av separat nettverk med nettilgang om 

forbindelse via ethernet skulle falle bort
• Rekkevidde inntil 2000 meter ved fri sikt
• Enheter tilpasser sendeeffekt for maksimal batterilevetid
• Finnes i 12 Volt utgave for bruk på hytte og båt
• Godkjent til grad 2 etter EN50131
• Oppfyller krav til røykvarsleranlegg iht. TEK17 og NS3960
• Besøk www.elotecajax.no for mer informasjon og tilbehør
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Trådløs WiFi kombialarmsentral
ELOTEC AJAX 4G


