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Spesifikasjoner 

Driftsspenning 3 VDC (batteri)
Batteri 4 × AA
Frekvensbånd 868–868,6 MHz
Radioeffekt 20 mW
RFID Mifare DESFire EV1, EV2 

ISO14443-A, 13,56 MHz
Driftstemperatur -10 til 40 °C
Maks. relativ fuktighet 75 %
Kapslingsgrad IP50
Mål (B × H × D) 113 × 165 × 20 mm
Vekt 267 g

Bestillingsinformasjon 

WD 862 Betjeningspanel med RFID
WD 862 B Betjeningspanel med RFID, sort
ELOAJX-TAG Kodebrikke RFID, hvit
ELOAJX-TAG-B Kodebrikke RFID, sort
ELOAJX-PASS Adgangskort RFID, hvit
ELOAJX-PASS-B Adgangskort RFID, sort

Trådløst betjeningspanel for Elotec Ajax med RFID for enda 
enklere betjening, med valg om å slå alarm AV/PÅ uten å trykke 
på noen taster. Mulighet for å benytte 3 parts kodebrikker gjør at 
du kan slippe unna unødvendige brikker i hverdagen.

Adgangskort og kodebrikker gjør det enkelt å utstede tilgang uten 
å opprette brukere på systemet, men kan også knyttes opp mot 
eksisterende brukere. Adgangskort og brikker kan enkelt settes 
på pause eller slettes i app ved behov.

Til RFID-kommunikasjon benyttes DESFire®-standarden med 128-
bit kryptering, som blir brukt i alt fra større transport-systemer 
rundt om i Europa til adgangssystemene hos NASA. Dette betyr 
at brukerne kan fortsette å føle seg sikre, og at sikkerheten  på 
systemet er av høyeste prioritet.

• Toveis kommunikasjon med sentralenhet.
• Beskyttelse mot forsøk på gjetting av kode, med varsling til 

brukere gjennom app.
• Panikkfunksjon med egen kode som ikke varsler med lokal 

sirene, men gir beskjed til andre brukere og alarmsentral.
• Benytter DESFire® på adgangskort og kodebrikker. (Mulig å 

benytte tredjeparts brikker).
• Slå alarm AV/PÅ uten å trykke på knapper.
• Hvert enkelt adgangskort/brikke kan legges til på inntil 13 

sentralenheter.
• Støtter inntil hhv. 50 og 200 RFID-enheter på ELOTEC AJAX 2 

og 4G.
• Funksjonsknapp kan utsette brannalarm, eller sende 

panikkalarm ved f.eks innbrudd.
• Inntil 4 år batterilevetid med RFID deaktivert, og 3 år med 

RFID aktivert.
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