
ELOTEC CX
H ä l y t y s  j  a  v a l v o n t a

Murtohälytinkeskus, hybridi 
integroidulla GSM-lähettimellä

Tekninen erittely

Elotec  CX  on  moderni  yhdistelmäkeskus  kotiin,  vapaa-ajan 
asuntoihin ja yrityksiin.

Elotec  CX  viritetään  helposti  pois  ja  päälle  käyttöpaneeleilla, 
koodittomasti TAG:illa tai kauko-ohjaimella, tai ilmaisella soitolla 
rekisteröidystä puhelinnumerosta.

Syöttöjännite 230 VAC 50 Hz, 200 mA
Käyttöjännite 16–24VAC 50Hz/18–24VDC, 1,5mA
Virrankulutus normaali Enint. 80 mA ilman muita yks.
Varmennusakku 12 V, 1,3–7 Ah
GSMmoduuli Quad (850/900/1800/1900 MHz)
Silmukat, perus 6 kpl. langallisia (12 ATZtilassa)

Keskus  on  varustettu  6  langallisella  silmukalla  ja  tukee  ATZ 
silmukka-tuplausta,  lisäksi  on  tuki  32  langattomalle  yksikölle. 
Järjestelmässä  voi  olla  yhteensä  76  fyysistä  ja  virtuaalista 
silmukkaa.

EGR100, Kronos
Mitat (LxKxS) 235 x 265 x 77 mm
Käyttölämpötila 20  -  +55 °C

Tilaustiedot

ELOTEC CX Yhdistelmäkeskus
TD 840 Käyttöpaneeli, LCD, langallinen
WD 841    Käyttöpaneeli, LED, langaton
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ELOTEC FINLAND OY AB
Lapväärtintie 702, 64300 LAPVÄÄRTTI 
Puhelin:        +358 6 22 28 401
S-posti:    info@elotec.fi
Web:    www.elotec.fi

• Jopa 32 langattomia yksiköitä
• Yhteensä 76 silmukkaa
• 4 osiota
• Integroitu GSMmoduuli kaksois-SIM:llä varmennettua
 hälytyksen siirtoa varten
• Langattomat ja langalliset käyttöpaneelit
• Kooditon päälle/poisviritys SmartTAG:lla             
•      Kansisuojat
• Käyttäjäystävälliset komennot
• Lämpötilavalvonta mahdollisuus
• Palohälytyksen vaiennus ilman koodia
• Yksinkertainen järjestelmän konfigurointi PC:llä
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Keskuksen  voi  jakaa  neljään  eri  osioon,  ja  tukee  yhteensä  
neljää  käyttöpaneelia  joille  voidaan  vapaasti  määrittää  
yhteenkuuluvat  osiot.  Käyttöpaneeleilla  on  oma  painike  
palohälytyksen vaientamista varten, ilman tarvetta koodille.

Liittämällä  keskukseen  mikrofonin  on  mahdollista  kuunnella 
mitä  paikan  päällä  tapahtuu,  ja  lisämoduulilla  saadaan 
kaksisuuntainen kommunikointi.

32 kpl. langattomia              
Suurin silm. määrä 76 kpl. (sis. virtuaaliset)
Silmukan nimellisvastus 5,6 kΩ (ATZ: 5,6kΩ / 3,3 kΩ)
Langaton radiotaajuus 868 MHz
Ulostulot (Open Collector)   4 kpl. ohj. enint. 30 V / 500 mA
Sireeniulostulo Liitetään COM:iin, enint. 1 A
Ulkoinen summeri 5 VDC, enint. 150 mA
Apujänniteulostulo 1 kpl. 13,8 VDC, enint. 1,1 A
Käyttöpaneelien määrä Enintään 4 kpl.
Kommunikointi SMS, puhe, GPRS, RS485, CSD
Tuetut protokollat Ademco ContactID®, 4+2, 



SmartTAG: CX-TAG

ELOTEC CX
Lisälaitteet

Käyttöpaneeli, langallinen: TD 840

Liiketunnistin, PIR, langaton: WP 840

Magneettikosketin, langaton: WM 840

Langaton PIR liiketunnistin sisäänrakennetulla 
lämpötilatunnistimella jonka avulla voidaan 
seurata tilan lämpötilaa.

Elegantti taustavalaistu paneeli kosketuslasilla ja 
LCD-näytöllä, tietojen näyttöä selkokielellä ja järjestelmän  
valikkoperusteista ohjelmointia varten.

Magneettikosketin ovien ja ikkunoiden  valvontaan. 
Yksiköllä on myös paniikkipainike joka on normaalisti 
asetettu antamaan äänetön hälytys.

Sireeni, sisätiloihin, langaton: WS 840 I

Kauko-ohjain: WK841

Käyttöpaneeli, langaton: WD 841

Savuilmaisin, optinen, langaton: WO 840
Järjestelmä on konfiguroitavissa käynnistämään kaikkien 
palovaroittimien summerit palohälytyksen sattuessa, tai 
pelkästään savua havainneen palovaroittimen summerin.
  

I/O-moduuli, 2 sis. / 2 ulos, langaton: WI 840
Langaton moduuli jossa kaksi sisääntuloa ja kaksi 
ohjattavaa ulostuloa, tarjoaa lukemattomia 
mahdollisuuksia.

Sireeni, ulos, langaton: WS 840 U
Keskusyksikössä on yksi pieni summeri. Lisäämällä 
langattomia sireenejä saadaan kuuluva hälytys koko 
rakennukseen.

Järjestelmän kooditonta  käyttöä varten TC 840 lukijalla. 
Pidä TAGi lukijaa vasten tunnistusta varten.

Keskusyksikössä on yksi pieni summeri. 
Lisäämällä langattomia sireenejä saadaan 
kuuluva hälytys koko rakennukseen.

Järjestelmä viritetään helposti päälle ja pois 
avainperässä olevalla kauko-ohjaimella. 
Virityspainikkeiden lisäksi on kaksi vapaasti 
ohjelmoitavaa painiketta.

Langaton paneeli on erittäin helppo asentaa. WD 841 
osoittaa hälyttävät silmukat LED:eillä, voidaan käyttää  
järjestelmän ohjelmointia varten asentajakoodeilla.


