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Innbruddsalarmsentral, hybrid
m/ integrert GSM-sender
ELOTEC CX

Elotec CX er en moderne kombialarmsentral for hjem, fritidsboliger og bedrifter.
Sentralen er utstyrt med 6 kablede soner med støtte for ATZ
sonedobling, og kan tilknyttes inntil 32 trådløse enheter. Systemet kan totalt inneha en kombinasjon av 76 fysiske og virtuelle
soner.
Sentralen har fire partisjoner, og støtter totalt fire betjenings
paneler som hver kan kontrollere en fritt valgt kombinasjon av
partisjoner. Betjeningspanelene har en egen knapp for avstilling
av brannalarm uten å måtte taste kode.
Elotec CX slås enkelt av og på via betjeningspaneler, kodeløst
med TAG eller fjernkontroll, eller ved gratis anrop fra registrert
telefonnummer.
Sentralen har mulighet for listen-in om mikrofon tilkobles, og
med tilleggsmodul oppnås toveis kommunikasjon.
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Inntil 32 trådløse enheter
Inntil 76 soner totalt
4 partisjoner
Integrert GSM-modul med dobbel SIM for redundante
overføringsveier
Trådløse og kablede betjeningspaneler
Kodeløs armering/disarmering med SmartTAG
Skallsikring
Brukervennlige kommandoer
Mulighet for temperaturmåling
Brannalarm avstilles uten kode
Enkel systemkonfigurasjon fra PC
Elotec CX med røykdetektorer oppfyller krav i TEK-10 til
branndeteksjon i boliger med krav til røykdetektorer.

Godkjennings/ sertifikatnummer
FG

SA-1078/14

Bestillingsinformasjon

Spesifikasjoner
Forsyning

230 VAC 50 Hz, 200 mA

Driftsspenning

16–24VAC 50Hz/18–24VDC, 1,5mA

Strømtrekk normal

Maks. 80 mA u/enh. og betj.panel

Backup-batteri

12 V, 1,3–7 Ah

GSM-modul

Quad (850/900/1800/1900 MHz)

Soner, basis

6 stk. kablede (12 i ATZ-modus)
32 stk. trådløse

Maks. antall soner

76 stk. (inkl. virtuelle)

Nominell soneresistans

5,6 kΩ (ATZ: 5,6kΩ / 3,3 kΩ)

Radiofrekvens trådløst

868 MHz

Utganger (Open Collector) 4 stk. prog. maks. 30 V / 500 mA
Sirenekurs

Legges til COM, maks. 1 A

Ekstern summer

5 VDC, maks. 150 mA

Hjelpespenningsutgang

1 stk. 13,8 VDC, maks. 1,1 A

Maks. antall betj.paneler

4 stk.

Kommunikasjon

SMS, tale, GPRS, RS485, CSD

Støttede protokoller

Ademco ContactID®, 4+2,
EGR100, Kronos

Betjeningspanel, LCD, kablet

WD 841

Betjeningspanel, LED, trådløst

Mål (BxHxD)

235 x 265 x 77 mm

USB-PROG

Reserve programmeringskabel

Driftstemperatur

-20 til +55 °C

Leverandør:

Kombialarmsentral

TD 840

Forhandler:

ELOTEC CX

ELOTEC AS
Industriveien S. 1, Oppdal
Sentralbord:
+47 72 42 49 00
Telefax:		
+47 72 42 49 09
E-mail:		
info@elotec.no
Web:		
www.elotec.no
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Tilbehør
ELOTEC CX

Betjeningspanel, kablet: TD 840 / TD 840 W
Elegant bakgrunnsbelyst panel i glass med berøringsfølsom
overflate og LCD-skjerm for informasjon i klartekst og
menybasert programmering av systemet. Finnes i sort og
hvit utførelse.

Betjeningspanel, trådløst: WD 841
Trådløst panel installeres svært enkelt. WD 841 gir
indikasjon av soner i alarm med LED, og har mulighet for
programmering av systemet via teknikerkoder.

Bevegelsesdetektor, PIR, trådløs: WP 842

Røykdetektor, optisk, trådløs: WO 840

Trådløs PIR bevegelsesdetektor med innebygd
temperaturføler som gjør det mulig å følge med på
omgivelsestemperaturen.

Systemet kan konfigureres til å starte summer i alle
trådløse røykdetektorer ved brannalarm, eller bare i den
enheten som detekterte røyk.

Magnetkontakt, trådløs: WM 842
Magnetkontakt for sikring av dører og vinduer. Innebygd
sjokksensor. Enheten har også inngang for tilkobling av
andre enheter som f.eks. fuktsensor.

Vannalarm, trådløs: WW 840
Fuktsensor tilkoblet magnetkontakt for trådløs overføring.

Sirene, innendørs, trådløs: WS 840 I

I/O-modul, 2 inn / 2 ut, trådløs: WI 840

Sentralapparatet har kun en enkel summer. Trådløse
sirener tilknyttes for tydelig varsling i hele huset.

Trådløs modul med tilkobling for to deteksjonssoner og to
styreutganger gir utallige muligheter.

Fjernkontroll: WK 841
Systemet slås enkelt av og på med fjernkontroll på
nøkkelringen. To programmerbare knapper i tillegg til
standardfunksjonene.

Sirene, utendørs, trådløs: WS 840 U
Sentralapparatet har kun en enkel summer. Trådløse
sirener tilknyttes for tydelig varsling i hele huset.

Radio-repeater: CX-REPEATER

SmartTAG: CX-TAG

Trådløs repeater for å forsterke signalet til enheter med lav
signalstyrke.

Kodefri betjening av systemet med leser TC 840 koblet til
sentraleneheten. Hold tag inntil leseren for identifikasjon.

