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POWERMAX -

komplette trådløse klasse-2 godkjente alarmsystemer
PowerMax Pro - med områder

PowerMax Pro er toppmodellen av de trådløse alarmsentralene fra Visonic Ltd. Den
har et nytt og moderende design og mulighet for inntil 4 områder. Den kan kombineres med innebygget GSM-sender, innebygget PowerLink kamerasystem og den har
integrert strømforsyning. Systemet er avansert, men betjeningen kan enkelt gjøres
via fjernkontroll eller trådløst tastatur. Sentralen har selvsagt norsk tekst og tale, den
kan også opprette full toveis talekommunikasjon via telefonlinjen eller GSM-senderen.
Systemet har en enestående immunitet mot falske alarmer og en avansert deteksjon
PowerMax Pro:
av signalforstyrrelser (jamming). Den trådløse overføringen av signaler mellom hver
62 024 93
enkelt detektor og sentralen foregår kryptert. Sentralen er også kontrollerbar via
web (forutsetter PowerLink), SMS (forutsetter GSM-sender), mobiltelefon eller vanlig
telefon. Den har 250 hendelser i loggen og mulighet for 2 backup-batteri for lengre backup-levetid. Installasjonen er
vesentlig forenklet i forhold til tidligere modeller, og programmeringen gjøres lokalt eller via software på PC. Sentralen er
godkjent etter EN50131-1, klasse 2. FG-nr: S-207/07

PowerMax Complete - design og pris

PowerMax Complete er det nyeste skuddet på stammen av PowerMax sentraler.
Den har et nytt og moderende design med helt nye tekniske løsninger samtidig som
den er et prisgunstig alternativ til storebroren PowerMax Pro. Den har mulighet for
innebygget GSM-sender, og strømforsyningen er integrert. Betjeningen kan enkelt
gjøres via fjernkontroll eller et trådløst tastatur. Sentralen har norsk tekst og tale,
den kan også opprette full toveis talekommunikasjon via telefonlinjen eller GSM-senderen. Systemet har en enestående immunitet mot falske alarmer og en avansert
PowerMax Complete:
deteksjon av signalforstyrrelser (jamming). Den trådløse overføringen av signaler
97 907 50
mellom hver enkelt detektor og sentralen foregår kryptert. Sentralen er også kontrollerbar via web (forutsetter PowerLink 2 modul), SMS (forutsetter GSM-sender),
mobiltelefon eller vanlig telefon. Den har inntil 250 hendelser i loggen. PowerMax Complete er det perfekte kompromiss
mellom pris, design og funksjonalitet, man får det beste av alle tre. Sentralen er godkjent etter EN50131-1, klasse 2.
FG-nr: S-216/08

PowerMax Express - budsjettmodellen

PowerMax Express:
Varenummer kommer
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PowerMax Express er budsjettversjonen av PowerMax familien. Den har 16 trådløse
soner og ellers alt du trenger av funksjonalitet for en normal installasjon. Den har
mulighet for innebygget GSM-sender, og strømforsyningen er integrert. Betjeningen kan enkelt gjøres via fjernkontroll eller et trådløst tastatur. Sentralen har norsk
tekst og tale, den kan også opprette full toveis talekommunikasjon via telefonlinjen
eller GSM-senderen. Systemet har en enestående immunitet mot falske alarmer og
en avansert deteksjon av signalforstyrrelser (jamming). Den trådløse overføringen
av signaler mellom hver enkelt detektor og sentralen foregår kryptert. Sentralen
er også kontrollerbar via web (forutsetter PowerLink 2 modul), SMS (forutsetter
GSM-sender), mobiltelefon eller vanlig telefon. Den har inntil 250 hendelser i loggen.
Grunnpakken inneholder: Sentral/trafo, 1 Next T PIR, 1 MCT-302 T magnetkontakt,
1 MCT-234 fjernkontroll og Backup-batteri.
Sentralen er godkjent etter EN50131-1, klasse 2.
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POWERMAX -

tilbehør & komponenter
GSM sender
GSM sender til PowerMax er en nødvendig løsning for enhver bolig uten fast telefonforbindelse. Anbefales også som
backup i tilfelle linjefeil eller sabotasje. Rapportering av alarm og fjernstyring via SMS samt toveis talekommunikasjon.
GSM-senderen monteres kan integreres i sentralen (Pro, Complete og Express) eller monteres ved siden av sentralen
(Plus). GSM350 er klar for levering med GPRS-versjoner av Complete/Pro/Express
GSM PowerMax Plus (GSM100):					
GSM PowerMax Complete (GSM300):				
GSM PowerMax Pro (GSM200):					
Nyhet:
GSM PowerMax Express, Complete og Pro med GPRS (GSM350):

62 024 50
97 907 51
62 024 94
97 905 03

PowerLink
Med PowerLink Pro web interface modul kan du logge deg på alarmanlegget ditt via Internett og konfigurere dette som du ønsker. Du kan styre lys, varme og andre elektriske
enheter, og du kan se levende bilder og på den måten verifisere eller avvise en alarm.
Du kan også lagre utvalgte bilder. PowerLink installeres internt i PowerMax Pro-sentralen.
PowerLink Pro:				
62 024 95
PowerLink 2 (Complete/Express): Varenummer kommer

Webkamera
Vi tilbyr tre forskjellige typer webkameraer som kan brukes sammen med
PowerLink Pro/BBA Cam. Du kan med disse se på levende bilder fra alarmanlegget ditt via Internett (krever PowerLink eller BBA Cam).

Cam2000

Cam3100 med IR

PowerLink Cam2000:			
PowerLink Cam3100 IR:			
PowerLink Cam3200 IR P/T:		

62 024 51
97 905 04
97 905 05

Cam3200 med Pan/Tilt og IR
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Populært tilbehør
Trådløse Visonic-sirener

Magnetkontakt:
med inngang for kablede detektorer og
sabotasjebryter mot vegg.
Inkl. 3V lithium batteri og festeskruer.
Batterilevetid ca 2 år.
MCT-302 T:
62 024 19

MCS-720 inne

Sirenene har en lydstyrke på opptil
98dB, og den har forskjellige varslingstoner for innbrudd og brann. Alle
sirenene har batteridrift, batteri og
festeskruer følger med.
MCS-710 ute:
MCS-720 inne:
MCS-730 ute:

Optisk røykvarsler:

62 024 90
97 907 52
97 905 01

med sabotasjebryter mot vegg. Inkl.
alkalisk 9V batteri og festeskruer. DSB/
FG-godkjent. Batterilevetid: 1 år
FG-nr: RD-469/07
MCT-425:
62 024 45
Nyhet: MCS-730 utendørs sirene

Passive IR digitale detektorer:
med avansert 3D sylindrisk bevegelsessensor. Batterilevetid ca 2 år. Finnes som
dyredetektor og med sabotasjebryter mot
vegg. FG klasse 2 godkjent. Inkl. 3V lithium
batteri og festeskruer. Next-serien har
dekningsområde 12x12m/90 grader.
Next T:
62 024 25
Next T K 9-85:
62 024 28

Gardindetektor
Justerbar fra 2-6 meter ut i rommet
Batterilevetid: ca 2 år. Sabotasjebryter
mot vegg. Inklusiv 3V Lithium batteri
(CR123A) og festeskruer
CLIP T MCW:
62 024 85

Betjening
Fjernkontroll:

Trådløst 1-veis tastatur:

4 kanalers fjernstyring
Inkl. 12V lithium batteri og
nøkkelring. Batterilevetid ca 1 år.
MCT-234:
62 024 09

med veggbrakett, 3V lithiumbatteri
og festeskruer. Batterilevetid ca. 2 år
MCM-140:		
62 023 39

To-veis fjernkontroll

Trådløst 2-veis tastatur:

Som tilbehør til PowerMax Pro/
Complete kommer en helt ny toveis fjernkontroll. Når du skrur av
eller på alarmen med denne får
du status rapportert tilbake på
fjernkontrollen.
MCT-237:

62 024 96

med LCD-display, LED, inn /
utpasseringsvarsel, norsk tale
identisk med PowerMax,
sabotasjebryter mot vegg.
Leveres med trafo og batteri
(2xCR123A).
Ikke kompatible med områder
MKP-150 Complete:
MKP-151 Pro:		
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62 024 63
62 024 18
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Trådløs innendørs sirene
FS-146/FS-118 trådløs sirene og mottaker
for bruk sammen med PowerMax Complete
og Pro
146/118:

Tilbehør Visonic

97 907 11

Trådløs sentrifugaldetektor
For malerier eller objekter. Enkel montering/
programmering. Batterilevetid ca 2 år.
SPD-2000 N:

NYHETER

97 907 43

Tower 20 utendørs detektor
Avansert Octa-Quad teknologi som skiller
mellom en person som rører seg og svaiende
trær og busker. Trådløs kommunikasjon sikrer
enkel montering. 12x12m/90°, batteridrevet
med 2xCR123 - 2-3 års levetid på batteriene.

Passive infrarøde digitale detektorer:

Tower-20AM MCW		

med avansert 3D sylindrisk bevegelsessensor.
Batterilevetid ca 2 år. Finnes som dyredetektor
og med sabotasjebryter mot vegg. FG klasse 2
godkjent. Inkl. 3V lithium batteri og feste-skruer.
Discovery-serien har dekningsområde 15x15m/
90 grader og en batterilevetid på ca 3 år. (ikke FG)

Tower 40 detektor

Discovery:
Discovery K-980:
Discovery Quad :

62 024 38
62 024 37
62 024 36

Akustisk glassdetektor:
Dekning på 6m i diameter. Inkl. batteri
og festeskruer. Batterilevetid ca 2 år.
MCT-501:

62 024 33

Vanndetektor:

18x18 meter, Grad 2 godkjent. Visonic’s nye
speiloptikkdetektor med “black-mirror”. Perfekt
for næringsbygg.
Tower 40 MCW:		

Detekterer eksos, inntil 5 års levetid på
detektor. 9V lithium/alkalisk batteri
MCT-442:		

Inntil 4 programmerbare alarm
punkt, vegg eller takmontering,
batterilevetid inntil 10 år.

MCT-550:

Shuntventil kit

Dobbeltvirkende sensor for overvåking
av et område - sjokksensor og magnetkontakt
i samme enhet.
MCT-303 MCW:

62 024 15

Temperatursensor:
Gir alarm ved passering av angitt temperatur.
T8005 (5 °C):
T8000 (0 °C):
T8060 (60 °C):

62 024 43
62 024 53
62 024 54

Nivåføler:
Nivåføler for ikke-etsende væsker. Gir alarm når
nivået passerer føleren og når nivået kommer
opp til føleren.
2808:

62 024 55

97 907 21

Temperatursensor

MCT-560:		

Magnetkontakt/Sjokksensor

97 907 19

CO-detektor

Komplett inklusive 3V lithium batteri og
detektor. Batterilevetid ca 2 år.
62 024 16

97 907 99

97 907 20

Kutter hovedkran/vanntilførsel ved lekkasje.
Monteres ved hovedinntak til huset. Kan overstyres
manuelt ved behov.
MCW-570:		

97 907 23

MCT-320 Magnetkontakt:
Nytt design med velutprøvd innhold, passer
perfekt å montere der det er liten plass på
karm eller dør. Batteri og festeskruer medfølger.
MCT-320:		

97 905 00

GSM-modem for programmering

Brukes sammen med PC og software for
remote programmering av PowerMaxsentralene. Nå kan du koble opp fra hvor
som helst og gjøre programmeringsendringer hos dine kunder. Leveres komplett
med strømforsyning, antenne og modem.
GSM modem:

97 930 50
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Trygghetsalarmer

Repeater:
To-veis forsterker, fungerer som repeater for
radio. Maksimalt 16 repeatere i samme system.
Kompatibel kun med PowerCode sendere.
Driftsspenning 13-20V DC, eller 11-16V AC
9V oppladbart backup batteri med 5 timers
levetid. Strømforsyning og backup batteri følger
ikke med som standard. Leveres med festeskruer.
MCX-600:
MCX-600 kit:

62 024 11
62 024 77

Fjernprogrammering programvare:

Nødsender
To-kanals vanntett nødsender med
indikasjonslys for montering på vegg.
MCT-220:

97 907 70

Armbåndssender:
En-kanals vanntett armbåndssender.
Mottaker gir melding dersom enheten er
utenfor rekkevidde. Batterilevetid ca 2 år.

Ring opp og last inn alle data på din PC, rediger eventuelle
innstillinger og last tilbake til sentralapparat etterpå.
PowerMax Plus opp/nedlasting inneholder CD med programvare samt RS-232 kabel. Kan også lastes ned fra web.

MCT-211:

PM Plus Remote:

62 024 57

PM Pro Remote:

62 024 98

Nødsender med kjede og belteklips.
Inkl. innebygget batteri.
Batterilevetid ca 10 år.

Håndholdte sendere:
1-4 kanalers håndholdt sender inkl. batteri og
belteklips. Kan brukes som av/påslag av PowerMax.				
MCT-131:
MCT-132:
MCT-134:

62 024 03			
62 024 04			
62 024 05

Universal mottaker:
1-kanals mottaker som kan ta imot inntil 10
trådløse sendere ut på en potensialfri releutgang.
MCR-304:

62 024 21

4 kanalers mottaker med mulighet for
utvidelse opp til 28 utganger.
4 detektorer/sendere kan legges
inn på hver utgang.
Trenger 12V DC strømforsyning
MCR-308:

62 024 22

Strømforsyning:
12 VDC/500mA:
12 VDC/1A:

62 027 94
62 013 97

Universal sender:
med 2 potensialfrie innganger. Inkl. batteri
og festeskruer. Batterilevetid ca 2 år.
MCT-100:
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62 023 28

62 024 47

Nødsender:

MCT-241:

62 024 08

Variant med tiltfunksjon
for overfall/demente:
MCT-241MD:
62 024 42

Smykkesender:
Vanntett smykkesender med kjede.
Batterilevetid ca 2 år.
MCT-201WP:
MCT-201:

62 024 48
62 024 06

Nødalarm:
4-knappers håndholdt sender
2 prog.bare og 2 nødalarm knapper.
Inkl. 3V lithium batteri og belteklips
Batterilevetid ca 2 år.
MCT-124:

62 024 29

PowerMax Complete byggeplass-koffert:
Komplett kit levert i slagfast plastkoffert, inneholder sentral, 2 eller 4
Discovery MCW, trådløst tastatur
(MCM-140) og fjernkontroll (MCT-234).
Passer perfekt til midlertidig montering
f.eks. på en byggeplass.
Koffert m/2 PIR:
Koffert m/4 PIR:

97 905 09
97 905 10
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Komplett sortiment av batterier til ditt trådløse system
Batteri 3V CR2 Lithium:
Til magnetkontakt, glassbruddetektor
og vannsensor.
CR2 - 3V Li:

62 023 10

Batteri 3V CR123A Lithium:
Til 1-veis & 2-veis tastatur,
Next T MCW PIR, K9-85 MCW PIR
CR123A - 3V Li:

62 023 25

Batteri Lithium knappecelle
CR-2025 - 3V Li:

62 023 47

CR-2032 - 3V Li:

62 023 48

Batteri 3,6V Lithium:
Brukes til en rekke detektorer og
magnetkontakter på markedet.
1/2 AA - 3,6V Li:

62 013 36

1/1 AA - 3,6V Li:

62 013 40

Batteripakke til PM+/GSM:
Oppladbart batteri til PowerMax Plus
og GSM-100
Backup batteri:

62 022 78

Batteripakke til PowerMax:
Oppladbart batteri til PowerMax
Backup batteri:

62 022 79

Batteripakke til PowerMax Pro:
Oppladbart batteri til
PowerMax Pro
Backup batteri:

97 907 13

Batteripakke til PowerMax Complete:

Batteri Lithium 3,6V 13AH

Oppladbart batteri til
PowerMax Complete.

Til MCS-710 utendørs sirene og
MCS-720 innendørs sirene

Backup batteri:

13AH - 3,6V Li:

62 022 39

Batteri til MCS-700:
Oppladbart batteri for bruk sammen
med MCS-700 utendørs sirene.
7,2V/250MAh:

97 907 05

62 022 42

Batteri 9V

Blybatterier 12V:
Oppladbare blybatterier som kan brukes som backup-batteri
på kablede sentraler.
12V 7Ah:
12V 5Ah:
12V 2,2Ah:
12V 1,3Ah:

62 023 23
97 907 41
62 023 92
62 023 93

Til bl.a. MCT-425 Røykvarsler
9V Lithium:

62 023 91

9V Alkalisk:

62 023 21

9V Oppladbart:

62 013 39

Batteri Alkalisk 12V
Til MCT-234 - 4 knappers fjernkontroll.
23A 12V (ny type)

62 023 90

27A 12V (gammel) 62 023 19
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Trådløse røykvarslere
WM-1301 er en trådløs røykvarsler som kan kobles
sammen for felles varsling av brann. Innenfor rekkevidden til varslerene er det ingen begrensning på hvor
mange varslere som kan være linket sammen.
Varslerene fungerer etter prinsippet ’piper en piper
alle’. Hver trådløse base har en valgbar innstilling som
fungerer slik at alle baser som er satt likt vil kunne
kommunisere med hverandre så fremt de er innenfor
rekkevidde.
Røykdetektoren bruker et 9V alkalisk (alternativt lithium)
batteri, mens den trådløse basen bruker 4xAAA alkaliske batterier.
Detektorene er godkjent etter EN-14604. Røykvarsleren
leveres komplett med 9V alkalisk batteri, 4xAAA
alkaliske batterier til den trådløse basen og festeskruer.
WM-1301
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Trådløs røykvarsler:

62 027 67

Sikkerhetsprodukter - Videoovervåkning
GSM-kommunikasjon
- IP-telefoni

3G SmartCam

– Video overvåkning over 3G - her er løsningen!

Med 3G SmartCam kan du på en enkel måte sette opp overvåkning på steder som ellers ville være vanskelig å gjøre
dette på.
Alt du trenger er kamera, strømforsyning og et USIM kort for kommunikasjon. Du ringer opp kameraet ved hjelp av
videosamtale fra din mobiltelefon, du får da live
lyd og bilde direkte inn på telefonen din.
Man kan også sette opp kameraet til å
ringe opp til deg eller andre brukere
ved en hendelse.
Kameraet tåler å stå ute i temperaturer
ned til -25 grader C og er dermed godt
tilpasset den norske vinteren.
Vi har også en innendørs modell som er
formet som et lite dome kamera for
takmontering.
Spesifikasjoner:
- Drift ned til -25 grader C
- Innegbygget IR-lys
- Innebygget mikrofon
- Alarminngang
- 12VDC eller 24VAC driftsstrøm
- Inntil 300 timers standby kapasitet på backup-batteri
3G SmartCam ute:			
96 500 10
3G SmartCam ute m/videoutgang: 96 500 15
3G SmartCam Dome (inne):		
96 500 20
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Elkotek GSM

– Prisgunstig tri-band GSM sender

Elkotek GSM er en prisgunstig, alternativ GSM
sender som kan brukes sammen med PowerMax sentralene eller med annet utstyr som har
innebygget nummersender.
GSM-senderen genererer en analog linje
til nummersenderen slik at denne kan
overføre protokoller som f.eks. SIA,
Franklin og Contact-ID. GSM-senderen
fungerer også fint sammen med
fjernprogrammering på både
PowerMax-sentralene og på annet
utstyr som har mulighet for fjernprogrammering via oppringt forbindelse.
GSM-senderen har en enkel
LED-indikasjon på drift, on-line og
strøm. De to alarminngangene kan
for eksempel benyttes til relé-baserte
alarmsignaler fra brannvarslingssystemer.
Senderen kan også benyttes som backup til en analoglinje.
Den har en enkel og grei installasjon med valgfri tilkoblingsmuligheter for telefon og strøm, og programmeres enkelt via SMS.
Elkotek GSM:

62 027 74

Elkotek Access 140
Prisgunstig GSM-sender som brukes som adgangskontroll for 2
porter/dører med inntil 140 brukere.
Programmerbar via SMS, lagrer inntil 140 nummer og navn (32
karakterer). Systemet baserer seg på avbrutt oppringning, dette
betyr at det ikke påløper kostnader for brukerene når de ringer for å
åpne en port eller dør. Man kan også styre to porter med 70 brukere
på hver port. Utgangene er to releer som veksler ett sekund ved
oppringing ut ifra hva som er programmert.
Elkotek Access 140:
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62 027 60
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SafeRecorder mobil opptaker

– kamerasystem for montering i bil

SafeRecorder er et kamerasystem for overvåkning av både sjåføren og
trafikken på veien. Den er perfekt for kjøreskoler, budbilfirma, transportfirma, pengetransport og alle andre som måtte ha behov for å dokumentere sin og andres atferd i trafikken. Den kan også brukes som dokumentasjon på kjøre- og hviletid.
SafeRecorder er beregnet for kjøretøy som har innebygd GPS og
gravitasjons sensor. Det er kompatibelt med Google Earth kart, det har
to kameraer, mikrofon, høyttaler og innebygd minne for opptak. Enheten
bruker 12VDC eller 24VDC og kan dermed kobles direkte til kjøretøyets
batteri eller til sigarettenneruttak.
Kameraene fungerer på den måten at det ene kameraet filmer fremover i
veibanen og det andre kameraet filmer inn i kupeen. Opptaket kan slås av
eller på individuelt på disse kameraene. På denne måten kan man overvåke
både sjåfør og trafikk. Den dokumenterer dermed adferden til sjåføren og
eventuelle hendelser foran på veien. Minnekortet inneholder programvare
for avspilling direkte på din PC. Den kan også fortelle om fart (km/t),
gravitasjon, akselerasjon, retardasjon grafisk og posisjon på kartet via
Google Earth - utrolig enkelt!
Opptaket går kontinuerlig så lenge SafeRecorder får spenning og lagres
på filer på minnekortet i to-minutters sykluser. Nødopptak kan aktiveres
ved hjelp av en ekstern knapp, kraftig oppbremsing eller vibrasjon hvor
kameraene tar opp ett minutt før og et minutt etter en av disse hendelser.
Lengden på nødopptaket kan endres etter behov. Normalt vil kamera
kontinuerlig ta opp film til minnet er fullt og deretter overskrive de eldste
filene. Unntak: Opptak som er gjort ved at G-sensoren har slått ut eller
nødopptak vil ikke bli overskrevet. Disse filene må slettes manuelt via PC.
Tilbehør
Timermodulen gjør at man kan fortsette opptak etter avslått tenning,
justerbar tid opp til 10 timer.
Taximodulen gjør at man kan fortsette opptak etter avslått tenning samt at
den tar stillbilder ved ny passasjer.
SafeRecorder:
Timermodul: 		
Taximodul:		
Frontrutefeste:		

96 300 10
96 300 20
96 300 21
96 300 26
11

– din personlige portal til hjemmet

SE Alarm/overvåkningssystem:
Har du mobildekning? Med SE alarmpakke med de unike kameradetektorene kan du få
bilder direkte til din mobil når alarmen utløses hjemme, på hytta eller i bedriften.
Sentralen som kommuniserer trådløst med kameradetektorene og de øvrige trådløse
detektorene i systemet, kan sende MMS til fire forhåndsvalgte telefoner og epostadresser.
“Se Hjem“ funksjonen gjør at du når som helst kan få et bilde til din mobil fra ditt system. Du har
også mulighet til å installere et program på din PC som kan hente alarmbilder fra flere sentraler.

Dette er en perfekt sentral for deg som ikke
ønsker mye programmeringsplunder.
Enhetene som følger med sentralen er allerede
programert inn i sentralen. Ved utvidelser er det
meget enkelt å legge til en sensor/kamera, alt
som behøves er å velge navn og skrive inn en
kode som står på sensoren/kameraet.
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Tilbehør
SmartView:

Røykdetektor:

Kameradetektor som sender bilder ved alarm.
Har også mulighet til å sende bilde ved forespørsel.
Oppløsning på 320x240 og blits ved dårlig lys.
Inkludert 2stk AA 1,5V lithium og festeskruer.

med reflektiv optisk sensor. Innebygd
sirene (95db)Inkludert 4stk AAA 1,5V
og festeskruer.

SE SmartView: 		

97 904 10

Standard PIR / Pet PIR
Deteksjonsrekkevidde på 12m,
dual pyroelement.
inkludert: 1 stk 1/2 AA 3,6V lithium.
SE PIR: 		
SE Pet PIR: 		

97 904 04
97 904 05

SE Røykvarlser: 		

97 904 07

Fjernkontroll:
4 kanaler fjernkontroll for styring av SE
sentral. Fuktsikker (IP-41)
Inkludert 1stk CR 2032 lithium batteri.
SE Fjernkontroll:		

97 904 02

Magnetkontakt:

Sirene med strobe:

med inngang for kablede detektorer
og sabotasjebryter mot vegg.
Inkludert 1stk 1/2AA 3,6V lithium.

med lydstyrke på 104db. Sirenen er
fuktsikker og UV beskyttet (IP-43).
Med sabotasjebryter.
Batteridrevet med levetid på 1-2.
Inkludert batteri og festeskruer.

SE Magnetkontakt:

97 904 06

SE Sirene:

97 904 08

Panikknapp:
som kan bæres rundt halsen eller
rundt armen. Vanntett med forseglet
lithiumsbatteri.
Batterilevetid opp mot 10 år.
SE Panikknapp:

97 904 03

OutView:
Kommer i to varianter; en med funksjoner lik
LiveView og en med funksjoner lik SmartView.
ekstern triggerinngang for kablet detektor, ringeklokke etc. Vanntett og beskyttelse mot sollys.
Tåler temperatur fra -200C.
Inkludert 2stk AA 1,5V lithium og festebrakett.
SE OutView:

97 904 12
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Om Elkotek Sikkerhet AS og Hanor AS
Elkotek Sikkerhet AS er importør/leverandør av produkter og tjenester innenfor sikkerhet.
Vi har i løpet av de 10 siste årene utviklet oss til å bli Norges største frittstående leverandør av
sikkerhetsprodukter til proffmarkedet.
Våre kjerneområder er salg av høyteknologiske produkter innen alarm, ITV, IP, GSM, GPS og
kommunikasjon,
Vi har vårt hovedkontor på Strømmen utenfor Oslo, og har også etablert et datterselskap, LookC
AB, i Sverige.
Hanor AS er en av våre forhandlere og tilbyr salg og support på alle våre produkter i denne
brosjyren.
Besøk gjerne Hanor AS på www.alarmfirma.no

Bråtealleen 7
2010 Strømmen
Tlf:
Faks:

63 86 20 02
63 86 20 73

Mail:

adm@elkotek.no

www.elkotek.no
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