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Hub MotionProtect MotionProtect Plus CombiProtect
Az intelligens központnak 
köszönhetően, folyamatosan 
felügyeli az eszközöket, és 
riaszt ha problémát észlel.

Kisállat védett mozgásérzékelő, 
mely a legkisebb mozgásra 
is jelez de kiszüri  a kisállatok 
vagy a légkondicionáló által 
keltett zavarokat.

Kisállat védett mozgásérzékelő, 
mely kiszűri a hősugárzás, 
függöny mozgás és az erős 
napsütést által keltett zavarokat.

Kombinált mozgás érzékelő 
üvegtörés érzékelővel,  de 
kiszüri  a kisállatok vagy a 
légkondicionáló által keltett 
zavarokat.

DoorProtect DoorProtectPlus GlassProtect LeaksProtect
Mágneses nyitás érzékelő, 
mely megvédi az ajtókat, 
ablakokat az otthonában vagy 
az irodában.

Mágneses nyitásérzékelő 
rezgés érzékelővel, mely 
megvédi az ajtókat ablakokat, 
tetőablakokat az otthonában 
vagy az irodában.

A legkisebb akusztikus 
üvegtörés érzékelő a világon, 
mely két csatornás érzékelést 
tesz lehetővé a téves riasztások 
kizárása érdekében.

Vízérzékelő mely másodpercek 
alatt jelzi a folyadékot, és 
automatikusan törli a riasztást 
ha a kiváltó ok megszűnik.

FireProtect FireProtectPlus KeyPad SpaceControl
Intelligens füst és hő- és 
hősebesség érzékelő

Intelligens füst, hő-, hősebesség 
és CO érzékelő.

Vezeték nélküli érintő paneles 
kezelő a rendszer élesítésére 
illetve hatástalanítására.

4 gombos távirányító pánik 
funkcióval.

StreetSiren HomeSiren WallSwitch Ajax ocBridge Plus
Vezeték nélküli kültéri hang és 
fényjelző, állítható hangerővel.

Vezeték nélküli beltéri hang és 
fényjelző, állítható hangerővel.

Vezeték nélküli 230V-os relé. Illesztő modul más gyártók 
vezeték nélküli rendszereinek 
az AJAX rendszerhez való 
illesztéséhez.

A vezeték nélküli biztonsági rendszerek új generációja

Jeweller vezeték 
nélküli technológia

Távfelügyelethez való 
CMS

Az érzékelők akkumulátorának 
élettartalma akár 7 év

Működési távolság 
max. 2000 m

Okos telefonos 
működtetés
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Ajax Security System
mobilalkalmazás a végfelhasználók számára egy virtuális 
központ, amely lehetővé teszi a rendszer állapotának 
ellenőrzését, a rendszer be-és kikapcsolását, valamint a 
beállítások módosítását.

Ajax PRO: Tool for Engineers
amelyet telepítők és technikusok számára terveztek, ahol 
a telepítők könnyedén kezelhetnek nagy mennyiségű 
objektumot, és átmeneti vagy állandó rendszergazdai 
(telepítői) hozzáférést biztosítanak a beépített biztonsági 
rendszerhez.

1 LÉPÉS
Kapcsolja be a rendszert
Csatlakoztassa az AJAX Hub-ot Ethernet 
kábellel a hálózathoz és a 230V os 
hálózathoz, amikor a jelzőfény zöldre vált 
akkor csatlakozott a hálózatra és készen áll 
a konfigurálásra.

2 LÉPÉS
Olvassa be a QR kódot
AJAX alkalmazással okostelefonon gyorsan 
csatlakoztathatja az eszközöket QR kód 
alapján, melyek minden eszköz hátulján 
meg találhatóak.3 LÉPÉS

Minden irányítás alatt
Miután csatlakoztatta az eszközöket a hubhoz, a  
rendszer készen áll a használatra, melyet elérhet 
mobilinterneten vagy webböngészőn keresztül. 

Gyors és egyszerű telepítés

Élesítés/
hatástalanítás

Azonnali 
értesítések

Részletes információ 
az eszköz állapotáról

Távoli tesztelés és 
konfiguráció

Rendszeres 
frissítések

Bemutatjuk a Jeweller-t        Nincs kábel. Nincs gond.
Fejlett és innovatív megoldás, amely számos új előnyhöz juttatja a telepítőket és a végfelhasználókat:
• 868MHz frekvencia, Kétirányú kommunikáció, hatósugár 2 000 méterig a szabad térben.
• Az érzékelő akkumulátorának élettartama akár 7 év, 100 csatlakoztatott eszköz egy “hub”-on.
• A rendszer telepítése és konfigurálása mindössze kb. 30 percet vesz igénybe.
• 12-300 mp ben végrehajt egy eszköz ellenőrzést és minden 10.mp ben egy szerver ellenőrzést.
• Jelzést küld a központi egységgel történő kommunikáció megszakadásáról, öndiagnosztika, zavarok észlelése és 

frekvenciaváltás.
• Titkosítás: AES standard titkosítás (blokk alapú).
• TDMA frekvenciajelosztás, zavarás, szabotázs, jelzés-hamisítás és rendszerszünet-védelem és távoli beállítás.

+ A videó megfigyelés integrációja
Az RTSP protokollt használó IP-kamerák csatlakoztatására. 
Nincs korlátozás a gyártó vagy a modell tekintetében. A 
rendszerhez legfeljebb 10 kamera csatlakoztatható.



Security & Fire Excellence Awards 2017 győztese
A leg innovatívabb és megbízhatóbb termékeket a 
biztonságtechnikai és tűzvédelmi piacon válasszák ki az IFSEC 
és a FIREX kiállítások alkalmával. Minden több száz vezető 
gyártó verseng a kitüntetés elnyerésért a 25 kategória egyikében. 
A kategória megnyerése a legnagyobb elismerés a termék 
számára. 

Megbízható Biztonságos Kényelmes


