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Markedets lekreste boligalarm
Kåret til verdens beste sikkerhetssystem
Alt styres via App –
rask og enkel installasjon.

Oppfyller krav til brannalarm
for bolig i TEK-17.

Patentert trådløs teknologi for
bedre rekkevidde og batterilevetid.

GPS-posisjonering ved
aktivering av panikknapp.

Pakkepris brann 7 375,-

1 Sentralenhet
3 Multidetektor

Pakkepris Innbrudd 8 750,-

1 Sentralenhet
1 Bevegelseskontakt

1 Innendørs sirene
1 Betjeningspanel
2 Magnetkontakt

Du kan også sette sammen din egen pakke utfra Elotec Ajax enhetsoversikt.
Alle priser er inkl. mva. ekskl. montering

Elotec Ajax enhetsoversikt
Alle priser er inkl.mva.
* Finnes i sort utførelse

Sentralenhet overvåker og styrer alle
enheter. Sendestyrke justeres etter
avstand til sentral for å spare strøm.
WiFi tilkobling og ekstra SIM.

Trådløs multidetektor detekterer
både varme og røyk. Double knock
funksjon unngår falske alarmer.
Tilgjengelig med CO deteksjon!

Elotec Ajax 2/4G/4G-12V *

WO 861/862 *

4 750,-/6 125,-

1 188,-/1 938,-

Trådløs PIR kan kombineres med
mikrobølge eller glassbrudd
– alle har PET-funksjon.

Trådløs magnetkontakt beskytter
dører og vinduer. Fås med tilt/
sjokksensor og har inngang for
tredjepartssensor.

WP 861 *

WM 861 *

Fra 1 188,-

Gardindetektor lager en usynlig
”gardin” foran vindu, dører og
porter. slik at du kan bevege deg
fritt i beskyttet område.
WP 865 G

1 563,-

Justerbar utendørs PIR varsler
innbrudd inntil 15m fra huset.
Algoritmer unngår falske alarmer.
WP 864 U

3 000,-

Trådløs vannalarm legges rett på
gulvet der det er risiko for lekkasje.
– kun 56 mm.
WV 861 *

1 125,-

Fjernkontroll gir enkel betjening av
systemet for alle i husstanden, rett
på nøkkelknippet.
WK 861 * 		

625,-

Trådløs alarmsirene med IP54, LED
og høy lyd for utendørs bruk
– lydnivå kan justeres for innendørs
bruk.
WS 861 *

1 875,-

875,-

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

1000,-

Pir med kamera gir deg
umiddelbart en bildeserie på
mobilen for å kontrollere årsak til
alarm.
WP 866 C *

1 875,-

Trådløst betjeningspanel for
styring av systemet.
WD 861 *

1 500,-

Programerbar knapp gir muligheter
for smarte styringer F.eks avstilling
av brann eller panikknapp.
WK 862 *

500,-

Trådløs innendørs sirene. Kompakt
men kraftig. Justerbar varighet på
alarm og lydnivå. Kun 75 x 75 mm.
WS 862 *

1 188,-

Relémodulen gir mulighet til
automatisk styring av f.eks
garasjeporter, solskjerming og
vannstopp.

Strømstyringsenheten skrur på
varme på hytta eller annet teknisk
utstyr på inntil 3kW. Monteres i
stikkontakt.

WU 861

ST 861 /ST 862 *

1 063,-

938,-/625,-

Inn-/utendørs kamera gir full oversikt
og årsak til alarm. Begge har IR-lys,
bevegelsesvarsling og støtte for toveis
tale.

Ringeklokken har mikrofon,
høyttaler og gir direktebilder på
mobilen.

SPARROW B/C

SPARROW D/K

1 488,-/690,-

Elotecajax.no

1850,-/565,-

