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Σύντομα διαθέσιμα

Το ασύρματο σύστημα ασφαλείας με τα
περισσότερα βραβεία στην Ευρώπη

Συναγερμός της χρονιάς

Το καλύτερο καινοτόμο προϊόν

Ajax StarterKit

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

340,00€
+ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09570(b), PN09306(w)

Το βασικό πακέτο προστασίας
Το StarterKit είναι ο πυρήνας του ασύρματου συστήματος συναγερμού Ajax.
Προσθέτοντας επιπλέον περιφερειακά μετατρέπεται σε ένα σύστημα ασφαλείας
που μπορεί να σας προστατεύσει από εισβολείς, φωτιά και πλημμύρα. Το
Ajax StarterKit είναι επαγγελματικής ποιότητας σύστημα που συνδυάζει
την κομψή εμφάνιση με το απλό στη χρήση περιβάλλον εργασίας.

MotionProtect
Ανιχνευτής κίνησης
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Hub
Κεντρική μονάδα

DoorProtect
Μαγνητική επαφή

SpaceControl
Τηλεχειριστήριο

Προστασία από δολιοφθορά
Διαχείριση απειλών
Το Ajax σχεδιάστηκε μετά από μελέτη όλων των πιθανών απειλών
και μπορεί να αποτρέψει τις επιθέσεις λογισμικού και υλικού. Οι
ανιχνευτές προστατεύονται από φυσική παραβίαση (tamper) και το
ασύρματο σήμα είναι ασφαλές έναντι παρεμβολών και σαμποτάζ.
Επιπλέον το σύστημα ανιχνεύει αμέσως κάθε εξωτερική εισβολή.

Διακοπές ρεύματος

Φυσική προστασία

Προσπάθεια Hacking

Ενημερώνει και συνεχίζει να
λειτουργεί με την ενσωματωμένη
μπαταρία για έως και 15 ώρες.

Όλες οι συσκευές διαθέτουν προστασία
έναντι κάθε προσπάθειας δολιοφθοράς.

Όλα τα δεδομένα είναι
κρυπτογραφημένα και πάντα ασφαλή.

Πρόβλημα Internet

Εμπλοκή συχνότητας

Εισβολή

Το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί
κανονικά μέσω GSM/GPRS με κάρτα SIM.

Σε περίπτωση εμπλοκής το σύστημα
ενημερώνει και οι ανιχνευτές
αλλάζουν κανάλι μετάδοσης.

Η τεχνολογία ανίχνευσης «από το πρώτο
βήμα» θα σας ενημερώσει αμέσως.

Βλάβη ανιχνευτή

Σύνδεση με Server

Το σύστημα ανακαλύπτει άμεσα την
αδυναμία επιτήρησης και ενημερώνει.

Σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας με
τον Server, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

Ajax Systems
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Ασύρματη τεχνολογία Jeweller
Χωρίς καλώδια. Χωρίς ανησυχίες.
Η τεχνολογία Jeweller είναι η πρότασή μας για ένα ασφαλές αμφίδρομο
ασύρματο δίκτυο το οποίο σας προσφέρει επιπλέον βαθμίδες προστασίας. Είναι
εξίσου αξιόπιστο με τα παραδοσιακά καλωδιακά συστήματα και λειτουργεί
πολύ καλύτερα από τα κλασικά ασύρματα συστήματα του εμπορίου. Όλες οι
πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένες με αλγόριθμο και το σήμα προστατεύεται
από αντιγραφή ή πλαστογράφηση. Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή (jamming), το
σύστημα ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη και μεταβαίνει σε μια εφεδρική συχνότητα.
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2000 m

150 ms

7 χρόνια

Απόσταση συσκευής και
κεντρικής μονάδας

Χρόνος μετάδοσης σήματος

Μέγιστη διάρκεια μπαταρίας

12 sec

25 mW

868,7−869,2 MHz

Περίοδος polling

Ισχύς ραδιοσήματος

Συχνότητα λειτουργίας

Ένα εντυπωσιακό εύρος λειτουργίας
Η τεχνολογία Jeweller μπορεί να συνδέσει τα περιφερειακά με το Hub σε απόσταση
έως 2 χλμ. Οι συσκευές ρυθμίζουν αυτόματα την ισχύ του ραδιοσήματος τους ανάλογα
με την απόσταση που βρίσκονται από τo Hub. Αυτό βοηθάει τους ανιχνευτές στην
εξοικονόμηση ενέργειας και κάνει τις μπαταρίες να διαρκούν έως και 7 χρόνια.

Jeweller

2000m

ZigBee

150m

Z-Wave

150m

Wi-Fi

100m

Ajax Systems
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Hub OS Malevich
Ασφαλές λογισμικό για σταθερή λειτουργία
του Ajax σε πραγματικό χρόνο
Το Hub OS Malevich είναι ένα λογισμικό που υποστηρίζει τα προηγμένα πρωτόκολλα
επικοινωνίας cloud σε διάφορα κανάλια σε πραγματικό χρόνο. Διαχειρίζεται ένα δίκτυο
εκατοντάδων ραδιοσυσκευών. Το Hub OS Malevich μπορεί ταυτόχρονα να στέλνει μηνύματα
συναγερμού μέσω των καναλιών IP, να καλεί τα τηλέφωνα και να στέλνει SMS. Διαθέτει όλες
τις απαραίτητες επαγγελματικές δυνατότητες ασφαλείας και προστατεύει από επιθέσεις.
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Προστατεύει από ιούς και επιθέσεις bot

Ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής
και δίνει αναφορά στον κάτοχο του συστήματος

Όλα τα νέα χαρακτηριστικά ενημερώνονται
συχνά με αναβαθμίσεις Over-the-air

Εξασφαλίζει ότι το σύστημα
δεν υπερφορτώνεται

Ajax Cloud
Γρήγορο. Δυνατό. Εύκολο.
Δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό οικοσύστημα που αυξάνει τις δυνατότητες του Ajax.
Χάρη στο Ajax Cloud, όλες οι διαδικασίες είναι ρυθμιζόμενες και ακριβείς. Χρειάζονται
χιλιοστά του δευτερολέπτου για να σταλεί σήμα συναγερμού από το Hub στο Server
και στο κινητό του χρήστη. Το σύστημα μπορεί να παραμετροποιηθεί απομακρυσμένα
με λίγα κλικ, ενώ κάθε firmware update βελτιώνει τη λειτουργικότητά του.

Ajax Cloud
Backup communication
channel

GPRS

Ethernet

GPRS

Ethernet
GSM (SMS, call)

GPRS

Smartphone

Security company
Jeweller

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Έλεγχος συστήματος από 10
δευτερόλεπτα και άνω
Ajax detector

• Αναλυτικές πληροφορίες για
την κατάσταση της συσκευής

• Απομακρυσμένη ρύθμιση συστήματος
• Αυτόματη αναβάθμιση συστήματος
• Απευθείας σύνδεση με Κ.Λ.Σ.

Ajax Systems

09

Έξυπνες βάσεις τοποθέτησης
Γρήγορη εγκατάσταση
Κάναμε την εγκατάσταση επαγγελματικού επιπέδου όσο το δυνατόν πιο
απλή. Οι ανιχνευτές έρχονται με μπαταρίες και είναι προ-ρυθμισμένοι
για να λειτουργήσουν μόλις τους βγάλετε από το κουτί.
Η εφαρμογή Ajax Security System για smartphone θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον
καλύτερο χώρο για την εγκατάσταση της συσκευής. Στη συνέχεια, απλώς βιδώνετε
την έξυπνη βάση στον τοίχο και τοποθετείτε τον ανιχνευτή πάνω του.

Έξυπνη βάση
(περιλαμβάνεται)

Βίδες
(περιλαμβάνονται)

Τοίχος

• Σε κανονικές συνθήκες μπορείτε να εγκαταστήσετε
το Ajax StarterKit σε 30 λεπτά περίπου

• Διαδραστικές οδηγίες είναι διαθέσιμες
στην εφαρμογή για smartphone

• Η εγκατάσταση απαιτεί ελάχιστα εργαλεία και προσπάθεια

• Οι ανιχνευτές μπορούν να δοκιμαστούν
χρησιμοποιώντας ένα smartphone

• Οι ανιχνευτές δεν απαιτούν αποσυναρμολόγηση
πριν από την εγκατάσταση
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Ανιχνευτής

Εφαρμογή για χρήστες
Το σπίτι είναι μόνο μερικά κλικ μακριά
Η εφαρμογή Ajax Security System είναι ένα εικονικό κέντρο ελέγχου,
διαθέσιμο μέρα και νύχτα. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του
συστήματος, να τον οπλίσετε / αφοπλίσετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία
του συστήματος. Όλα με λίγα κλικ στο smartphone ή το tablet σας.

ΟΝ / OFF

Λήψη ενημερώσεων

Εικόνα από κάμερες

Απομακρυσμένος έλεγχος

Πληροφορίες για το σύστημα

Τακτικές ενημερώσεις

Ajax Systems
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Εφαρμογή για εγκαταστάτες
Διευκόλυνση όλο το 24ωρο
Οι εφαρμογές του Ajax PRO βοηθούν στην εύκολη διαχείριση πληθώρας εγκαταστάσεων
με το smartphone ή τον υπολογιστή σας. Δοκιμάστε και διαμορφώστε τις συσκευές πριν
μεταβείτε σε έναν ιστότοπο, λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με τους συναγερμούς και τις
δυσλειτουργίες και διαχειριστείτε τη λίστα των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα συστήματα.

12

Γρήγορη αναζήτηση με όνομα ή σύστημα

Παρακολούθηση πλήρους κλίμακας
έως και 2500 εγκαταστάσεων

Έλεγχος ανιχνευτών

Προγραμματισμός εξ αποστάσεως

Καθορισμός επιπέδων πρόσβασης

Άμεσες pop-up ειδοποιήσεις συναγερμού Μόνο Desktop εφαρμογή

Ιστορικό συμβάντων

Κάρτες πελατών Μόνο Desktop εφαρμογή

Novatron Security Distribution AE -

2106179919

Ajax PRO Desktop
Δωρεάν εφαρμογή παρακολούθησης για PC

Ajax PRO: Tool for Engineers
Δωρεάν εφαρμογή για εγκαταστάτες
και τεχνικούς ασφαλείας

Ajax Systems
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Hub

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

190,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09569(b), PN09575(w)

Έξυπνος πίνακας ελέγχου
Το Ajax Hub υποστηρίζει τη λειτουργία όλων των
περιφερειακών του συστήματος συναγερμού Ajax,
συλλέγοντας ασύρματα όλα τα δεδομένα μέσω του
πρωτοκόλλου Jeweller, την προηγμένη τεχνολογία
ασύρματης σύνδεσης της Ajax. Αναλύει τις απειλές,
φιλτράρει ψευδείς συναγερμούς και ειδοποιεί
μόνο για τους πραγματικούς κινδύνους. Επιπλέον
ενημερώνει σε κάθε προσπάθεια σαμποτάζ, σε
οποιοδήποτε περιφερειακό ή στο ίδιο το Hub.

Η ασύρματη τεχνολογία Jeweller
δίνει τη δυνατότητα στο Ajax
Hub να επιτηρεί με ασφάλεια όλα
τα περιφερειακά σε απόσταση
μέχρι και 2.000 μέτρα σε
ανοικτό πεδίο. Σε πραγματικές
συνθήκες μπορεί να καλύψει
μία μεζονέτα 4 επιπέδων.

14

Δέχεται έως 100 ασύρματα
περιφερειακά ταυτόχρονα.

Έως 50 χρήστες και σύνδεση
με συμβατό Κ.Λ.Σ. με
πρωτόκολλο Contact ID.

Προστασία από
εισβολείς και βλάβες
Διακόπτης προστασίας (Tamper).
Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση
διακοπής τροφοδοσίας AC.
Αυτονομία έως και 15 ώρες
(με επικοινωνία GSM).
Επιτήρηση συστήματος από το ΚΛΣ
ρυθμιζόμενη από 12-300 δευτερόλεπτα
Τεχνολογίες προστασίας παρεμβολών,
κρυπτογράφησης δεδομένων και
επιβεβαίωσης αυθεντικότητας σήματος.
Σε απώλεια δικτύου άμεση αλλαγή
σε GSM και ενημέρωση.
Το λειτουργικό σύστημα του Hub
εγγυάται σε πραγματικό χρόνο
προστασία από ιούς και εισβολή.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Οι περιφερειακές συσκευές συνδέονται
στο Ajax με ένα μόνο κλικ.

Παρακολούθηση χώρου
με συμβατές κάμερες
του εμπορίου

Το σύστημα μπορείτε να το
εγκαταστήσετε σε 30 λεπτά, βάση των
αναλυτικών Ελληνικών οδηγιών, και
των έξυπνων βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης
μπορεί να ελεγχθεί άμεσα, πριν
εγκαταστήσετε το κάθε περιφερειακό.

Ajax Systems
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Εύκολη λειτουργία
• Tο σύστημα θα λειτουργήσει ακόμη και
με πολύ κακής ποιότητας επικοινωνίες
διότι λειτουργεί σε ταχύτητες 0.5 kbit/s
• Η αμφίδρομη επικοινωνία επιτρέπει την
επιτήρηση και την παραμετροποίηση
όλων των περιφερειακών
• Η αναβάθμιση γίνεται αυτόματα
• Η λειτουργία του συστήματος γίνεται εύκολα
μέσω Τ/Χ, πληκτρολογίου, ή smartphone
• To Ajax Hub διατηρεί σε αρχείο
συμβάντων τα τελευταία 500 γεγονότα
• Η τεχνολογία Geofence σας υπενθυμίζει
να οπλίσετε/αφοπλίσετε το σύστημα σε
περίπτωση που φύγετε και το ξεχάσετε

Αριστούργημα
μηχανικής
• Διαθέτει επεξεργαστή τύπου ARM ο
οποίος μπορεί να προσφέρει επιπλέον
ισχύ σε κρίσιμες διεργασίες
• Το εξαιρετικά λεπτό τροφοδοτικό είναι
ενσωματωμένο μέσα στην συσκευή

Το Ajax Hub έχει πάχος
μικρότερο από 4 εκατοστά
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Διαστάσεις:
162.7 × 162.7 × 35.9 mm

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Τάση: 110-250 V AC
• Ισχύς ραδιοσήματος: 25 mW
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +50°С
• Επικοινωνία: GSM (850/900/1800/1900
MHz), Ethernet
• Ενσωματωμένη μπαταρία: Li-Ion 2
Ah (αυτονομία έως 15 ώρες*)
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Εφαρμογές για smartphone: iOS 9 ή
νεότερη, Android 4.1 ή νεότερη
• Μέγιστος αριθμός χρηστών: 50
• Μέγιστος αριθμός περιφερειακών: 100
• Βάρος: 350 γραμμάρια
* μόνο με σύνδεση GSM

Hub Plus *

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

000€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN10710(b), PN10709(w)

Δύο κάρτες SIM
Σύνδεση:2G/3G GSM900/DCS1800,
WCD- MA 900/2100 (B8/B1)
Σύνδεση: Ethernet
Σύνδεση: Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
* μοντέλο σύντομα διαθέσιμο

Ajax Systems
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MotionProtect

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

78,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09566(b), PN09479(w)

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης PIR
με ανοχή σε μικρά ζώα
Ο ανιχνευτής MotionProtect αντιλαμβάνεται το
πρώτο βήμα ενός ανθρώπου στο χώρο, αλλά αγνοεί
κατοικίδια και παρεμβολές από κλιματιστικά.

Μέγιστη απόδοση

Εύκολη λειτουργία

• Λειτουργεί σε απόσταση έως 1700m από
το Ajax Hub σε ανοικτό πεδίο. Πρακτικά
καλύπτει 2-3 ορόφους σε μία μεζονέτα.

• 3 επίπεδα ευαισθησίας

• Ανίχνευση κίνησης έως 12 μέτρα
• Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων

• Αλγόριθμος SmartMotion για
την απόρριψη συναγερμών από
κατοικίδια έως και 20 κιλά
• Χρησιμοποιεί οπτικό φακό FresnelTech
κατασκευασμένο από υλικό POLY IR4 και
αισθητήρα Excelitas PIR για προστασία
από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
• Ψηφιακή προσαρμογή σε συνθήκες
πολύ υψηλής θερμοκρασίας
• Αμφίδρομη επικοινωνία με
το Ajax Hub και περιοδικός
έλεγχος καλής λειτουργίας

Απλή εγκατάσταση
Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης
μπορεί να ελεγχθεί άμεσα πριν
εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή
Δε χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε
τον ανιχνευτή για να τον εγκαταστήσετε,
χάρις στην έξυπνη βάση SmartBracket

Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας
για την αποφυγή πλαστογράφησης
Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού
Διακόπτης προστασίας (Tamper)
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Κατηγορία ανιχνευτή: ασύρματος
• Χρήση: εσωτερική
• Στοιχείο ανίχνευσης: PIR
• Κάλυψη: 88.5° οριζόντια / 80° κάθετα
• Επιθυμητό ύψος τοποθέτησης: 2.4 m
• Ζώα που δεν ανιχνεύει: Βάρος έως 20
κιλά, ύψος έως και 50 εκατοστά
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 20 mW
• Μπαταρία: CR123A λιθίου
• Τάση μπαταρίας: 3 V
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 80%
• Διαστάσεις: 110х65x50 mm
• Βάρος: 86 g

Διάρκεια μπαταρίας έως 7 χρόνια

MotionProtect Plus

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

0,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09572(b), PN09338(w)

Επιπλέον αισθητήρας microwave
Φίλτρα παρεμπόδισης σάρωσης ραδιοσυχνοτήτων
Δεν δίνει συναγερμό σε δωμάτια ή αποθήκες
με αναμμένα κλιματιστικά ή τζάκια
Διάρκεια μπαταρίας έως 5 χρόνια

Ajax Systems
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MotionProtect Outdoor
Ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής
κίνησης με προστασία anti-masking
και ανοχή κατοικίδιων
Ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης με έξυπνη προστασία
από ψευδείς συναγερμούς. Η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλές
θερμοκρασίες και έχει ανοχή σε σκόνη και πιτσιλίσματα.
ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

238,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN10122(w)

Μέγιστη απόδοση

Εύκολη λειτουργία

• Λειτουργεί σε απόσταση έως 1.200
μέτρα από το Ajax Hub σε ανοιχτό χώρο

• Ρυθμιζόμενη σε τρία διαφορετικά
επίπεδα ευαισθησίας

• Ανιχνεύει κίνηση σε απόσταση
έως 15 μέτρα

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Ajax
Hub, επιτρέπει την κατά διαστήματα
δοκιμή και διαμόρφωση

• Anti-masking κατηγορίας 3 ενάντια
σε εμπόδια, χρώμα ή αυτοκόλλητα
• Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων

• Hi-end αισθητήρες PIR και οπτικά
στοιχεία FresnelTech, κατασκευασμένα
από ανθεκτικό υλικό POLY IR9

Απλή εγκατάσταση
Συνδέεται με τα Ajax Hub με
λιγοστά κλικ και QR code
Η ποιότητα της σύνδεσης και
ελέγχου της περιοχής μπορεί
να ελεγχθεί εξ αποστάσεως
Δεν χρειάζεται να
αποσυναρμολογείτε το σώμα
κατά την εγκατάσταση χάρη στα
υποστηρίγματα SmartBracket

Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας
για την αποφυγή πλαστογράφησης

Ο ευφυής ψηφιακός αλγόριθμος LISA
εμποδίζει τους ψευδείς συναγερμούς
από ζώα, δέντρα και φυτά όπως
επίσης και από πουλιά και έντομα
που πέφτουν στον ανιχνευτή
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Ανίχνευση παρεμβολών και
κρυπτογράφηση καναλιών
επικοινωνίας
Διακόπτης προστασίας
(Tamper)

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Λευκό
• Κατηγορία ανιχνευτή: ασύρματος
• Χρήση: εξωτερκή / εσωτερική
• Στοιχεία ανίχνευσης: 2 αισθητήρες PIR
• Γωνία ανίχνευσης: 90° οριζόντια
• Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης: 0.8–1.3 m
• Ζώα που δεν ανιχνεύει: ύψος έως 80 cm
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διατίθεται
• Ισχύς ραδιοσήματος: έως 20 mW
• Τροφοδοσία: δύο μπαταρίες CR123A
ή τροφοδοτικό 5–28V DC
• Τάση τροφοδοσίας: 3V
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από −25°С έως+60°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 95%
• Διαστάσεις: 183х70x65 mm
• Βάρος: 322 g

Διάρκεια μπαταρίας έως 5 χρόνια
Ajax Systems
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DoorProtect

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

42,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09567(b), PN09474(w)

Ασύρματη μαγνητική επαφή
Η ασύρματη Μαγνητική επαφή Ajax DoorProtect
συνοδεύεται από 2 μαγνήτες (λεπτό και χονδρό) για
ευελιξία στην τοποθέτηση. Παρέχει επιπλέον είσοδο για
σύνδεση ενσύρματων επαφών ή χρήση ως πομπός.

Μέγιστη απόδοση

Εύκολη λειτουργία

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1200 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.

• Χρησιμοποιεί Αγγλικής κατασκευής
μαγνητικούς διακόπτες με διάρκεια
χρήσης τουλάχιστον 1.000.000 φορές

• Δέχεται ενσύρματες επαφές

• Αμφίδρομη επικοινωνία με
το Ajax Hub και περιοδικός
έλεγχος καλής λειτουργίας
• Εξοικονόμηση ενέργειας ρυθμίζοντας
την κατανάλωση ενέργειας με βάση
την απόσταση από το Ajax Hub

Απλή εγκατάσταση
Σύνδεση στο Ajax Hub μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης
μπορεί να ελεγχθεί άμεσα πριν
εγκαταστήσετε την επαφή
Δε χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε
την επαφή για να την εγκαταστήσετε,
χάρη στην έξυπνη βάση SmartBracket

Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης
Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού
Διακόπτης προστασίας (Tamper)
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Κατηγορία ανιχνευτή: ασύρματος
• Χρήση: εσωτερική (Δεν είναι στεγανή)
• Απόσταση από τον μαγνήτη: έως 1
cm (μικρός), έως 2 cm (μεγάλος)
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 20 mW
• Μπαταρία: CR123A λιθίου
• Τάση μπαταρίας: 3 V
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 80%
• Διαστάσεις: 20х90 mm
• Βάρος: 29 g (χωρίς μαγνήτη)

DoorProtect Plus

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

62,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09604(b), PN09579(w)

Αισθητήρες κρούσης & κλίσης
Ιδανική λύση για κουφώματα με ανάκληση
Σύνδεση και καλωδιακού αισθητήρα
Διάρκεια μπαταρίας έως 7 χρόνια

Διάρκεια μπαταρίας έως 7 χρόνια

Ajax Systems
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GlassProtect

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

68,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09605(b), PN09481(w)

Ασύρματος ανιχνευτής θραύσης
Ο μικροσκοπικός αυτός ανιχνευτής προστατεύει τζαμαρίες
σε απόσταση έως και 9 μέτρα. Η ανίχνευση θραύσης 2
παραγόντων μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ψευδών
συναγερμών από αστάθμητους παράγοντες.

Μέγιστη απόδοση

Εύκολη λειτουργία

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1000 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.

• Χρησιμοποιεί ανίχνευση δύο
παραγόντων: χαμηλή (κρούση)
και υψηλή (θραύση) συχνότητα,
για την ελαχιστοποίηση των
ψευδών συναγερμών

• Ανιχνεύει θραύση γυαλιού σε
απόσταση έως 9 μέτρα (180 μοίρες)
• Δέχεται ενσύρματες επαφές

• Διαθέτει 3 επίπεδα
ρύθμισης ευαισθησίας
• Αμφίδρομη επικοινωνία με
το Ajax Hub και περιοδικός
έλεγχος καλής λειτουργίας
• Εξοικονόμηση ενέργειας ρυθμίζοντας
την κατανάλωση ενέργειας με βάση
την απόσταση από το Ajax Hub

Απλή εγκατάσταση
Σύνδεση στο Ajax Hub μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης
μπορεί να ελεγχθεί άμεσα πριν
εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή
Δε χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε
την επαφή για να την εγκαταστήσετε,
χάρη στην έξυπνη βάση SmartBracket

Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης
Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού
Διακόπτης προστασίας (Tamper)
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Κατηγορία ανιχνευτή: ασύρματος
• Χρήση: εσωτερική
• Αισθητήρας ανίχνευσης: μικρόφωνο
• Απόσταση ανίχνευσης: Έως και 9 μέτρα
• Γωνία ανίχνευσης: 180°
• Ευαισθησία: 3 επίπεδα ρύθμισης
(χαμηλή, μεσαία, υψηλή)
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 20 mW
• Μπαταρία: CR123A λιθίου
• Τάση μπαταρίας: 3 V
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 80%
• Διαστάσεις: 20х90 mm
• Βάρος: 30 g (χωρίς μαγνήτη)

Διάρκεια μπαταρίας έως 7 χρόνια

Ajax Systems
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CombiProtect

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

96,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09603(b), PN09482(w)

Ανιχνευτής κίνησης και θραύσης (2 σε 1)
Ο ανιχνευτής κίνησης τουAjax CombiProtect ανιχνεύει
το πρώτο βήμα του εισβολέα στον χώρο, αλλά αγνοεί
κατοικίδια και παρεμβολές από κλιματιστικά και τζάκια.
Ο ανιχνευτής θραύσης προστατεύει τζαμαρίες σε
απόσταση έως και 9 μέτρα μακριά του.

Μέγιστη απόδοση

Εύκολη λειτουργία

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1200 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.

• 3 επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας

• Ανίχνευση κίνησης έως και 12 μέτρα
• Ανίχνευση θραύσης γυαλιού σε
απόσταση έως και 9 m (180°)
• Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων

• Αλγόριθμος SmartMotion για
την απόρριψη συναγερμών από
κατοικίδια έως και 20 κιλά
• Χρησιμοποιεί οπτικό φακό FresnelTech
κατασκευασμένο από υλικό POLY IR4 και
αισθητήρα Excelitas PIR για προστασία
από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
• Ψηφιακή προσαρμογή σε συνθήκες
πολύ υψηλής θερμοκρασίας
• Χρησιμοποιεί ανίχνευση θραύσης δύο
παραγόντων: χαμηλή (κρούση) και
υψηλή (θραύση) συχνότητα για την
ελαχιστοποίηση των ψευδών συναγερμών
• Αμφίδρομη επικοινωνία με το Ajax Hub και
περιοδικός έλεγχος καλής λειτουργίας
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Απλή εγκατάσταση
Σύνδεση στο Ajax Hub μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης
μπορεί να ελεγχθεί άμεσα πριν
εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή
Δε χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε
τον ανιχνευτή για να τον εγκαταστήσετε,
χάρις στην έξυπνη βάση SmartBracket

Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης
Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού
Διακόπτης προστασίας (Tamper)

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Κατηγορία ανιχνευτή: ασύρματος
• Χρήση: εσωτερική
• Αισθητήρες ανίχνευσης: PIR
(κίνηση), μικρόφωνο (θραύση)
• Ρύθμιση ευαισθησίας ανιχνευτών: 3
επίπεδα (χαμηλή, μεσαία, υψηλή)
• Κάλυψη: 88.5° οριζόντια / 80° κάθετα
• Επιθυμητό ύψος τοποθέτησης: 2.4 m
• Ζώα που δεν ανιχνεύει: βάρος έως 20
κιλά, ύψος έως και 50 εκατοστά
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 20 mW
• Μπαταρία: CR123A λιθίου
• Τάση μπαταρίας: 3 V
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 80%
• Διαστάσεις: 110х65x50 mm
• Βάρος: 92 g

Διάρκεια μπαταρίας έως 5 χρόνια

Ajax Systems
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KeyPad

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

110,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09574(b), PN09311(w)

Ασύρματο πληκτρολόγιο αφής δύο δρόμων
Το Ajax KeyPad σας βοηθάει να χειρίζεστε το σύστημα Ajax.
Οπλίστε το σύστημα με χρήση κωδικού ή απλά με ένα πλήκτρο.
Χρησιμοποιείστε έναν κωδικό απειλής (duress) για να στείλετε
σιωπηλό συναγερμό κατά τον αφοπλισμό στο ΚΛΣ.

Μέγιστη απόδοση
• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1700 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.
• Πλήρης και νυκτερινός οπλισμός
• Ενδείξεις κατάστασης οπλισμού
• Προστασία έναντι εύρεσης κωδικού
με κλείδωμα πληκτρολογίου

Απλή εγκατάσταση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ

• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό

Η ποιότητα της ασύρματης
σύνδεσης μπορεί να ελεγχθεί
άμεσα πριν το εγκαταστήσετε

• Χρήση: εσωτερική

Δε χρειάζεται να το αποσυναρμολογήσετε για να το εγκαταστήσετε, χάρις
στην έξυπνη βάση SmartBracket

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος

• Κατηγορία συσκευής: ασύρματη

• Κωδικός απειλής: διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοσήματος: 20 mW
• Μπαταρίες: 4τεμ. (AAA Αλκαλικές)

Εύκολη λειτουργία
• Οπλισμός / Αφοπλισμός με κωδικό
• Πλήκτρο οπλισμού χωρίς κωδικό
• Επικοινωνία 2 δρόμων, ενδεικτικές
λυχνίες κατάστασης συστήματος
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Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

• Τάση τροφοδοσίας: 3 V
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 80%

Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού

• Διαστάσεις: 150х102.5х13.2 mm

Διακόπτης προστασίας (Tamper)

• Διάρκεια μπαταρίας έως 2 χρόνια

• Βάρος: 172 g

SpaceControl

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

46,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09568(b), PN09480(w)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο δύο
δρόμων με μπουτόν πανικού
Προστατεύεται με κυλιόμενο κωδικό κρυπτογράφησης και
επαλήθευση ταυτότητας. Το Ajax SpaceControl λειτουργεί σε
απόσταση έως 1.300 μέτρα από το Ajax Hub σε ανοικτό χώρο.

Μέγιστη απόδοση
• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1300 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.
• Περιλαμβάνει μπουτόν πανικού

Εύκολη χρήση
Επικοινωνία 2 δρόμων με το
hub, και επιβεβαίωση εντολών
μέσω led του τηλεχειριστηρίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Αριθμός πλήκτρων: 4
• Μπουτόν πανικού: διαθέσιμο

Διάρκεια μπαταρίας έως 3 χρόνια

• Πλήκτρα για πλήρη και νυκτερινό οπλισμό

• Ισχύς ραδιοσήματος: 20 mW
• Μπαταρία: CR2032 (κουμπί)

Αδιαπέραστη προστασία
Προστασία με κυλιόμενο
κωδικό, κρυπτογράφηση και
επιβεβαίωση ταυτότητας

• Τάση μπαταρίας: 3 V
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από −20°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 90%
• Διαστάσεις: 65x37x10 mm
• Βάρος: 13 g

Ajax Systems
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HomeSiren

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

78,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09573(b), PN09308(w)

Ασύρματη εσωτερική σειρήνα
Εσωτερική σειρήνα μικρών διαστάσεων με 3 επίπεδα
ρύθμισης έντασης, από 81 έως 105 dB και δυνατότητα
σύνδεσης εξωτερικού LED. Επικοινωνεί με το Ajax Hub σε
απόσταση έως και 2.000 μέτρα σε ανοικτό χώρο.

Μέγιστη απόδοση
• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
2000 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.
• Ρύθμιση χρόνου συναγερμού, και
έντασης σειρήνας από (81-105 dB)
• Σύνδεση εξωτερικού LED

Απλή εγκατάσταση
Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της ασύρματης
σύνδεσης μπορεί να ελεγχθεί άμεσα
πριν εγκαταστήσετε την σειρήνα
Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην
έξυπνη βάση SmartBracket

• Τροφοδοσία μόνο από τις
ενσωματωμένες μπαταρίες

Εύκολη λειτουργία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Κατηγορία συσκευής: ασύρματη
• Χρήση: εσωτερική
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 25 mW
• Μπαταρίες: 2 τεμ. CR123A
• Τάση μπαταρίας: 3 V

Αδιαπέραστη προστασία

• Ενδείξεις Led οπλισμού / αφοπλισμού

Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

• Ένδειξη φορτίου μπαταρίας
στην εφαρμογή

Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού

• Επικοινωνία 2 δρόμων με το Ajax Hub
για παραμετροποίηση και επιτήρηση

Διακόπτης προστασίας (Tamper)

• Βαθμός στεγανότητας: IP50
(μόνο εσωτερική χρήση)
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως και 75%
• Διαστάσεις: 75х75,6х26,6 mm
• Βάρος: 97 g
• Διάρκεια μπαταριών έως 5 χρόνια

StreetSiren

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

146,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09571(b), PN09307(w)

Ασύρματη εξωτερική σειρήνα με φλάς
Με ηχητική και οπτική (Led) ένδειξη καθώς και ρυθμιζόμενη
ένταση ήχου από 85 έως 113 dB. Επικοινωνεί με το Ajax
Hub σε απόσταση έως 1.500 μέτρα σε ανοικτό χώρο.

Μέγιστη απόδοση
• Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1500
μέτρα από το Ajax Hub σε ανοικτό
πεδίο. Πρακτικά καλύπτει απόσταση
2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.

Απλή εγκατάσταση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ

• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό

• Ρύθμιση χρόνου συναγερμού, και
έντασης σειρήνας από (85-113 dB)

Η ποιότητα της ασύρματης
σύνδεσης μπορεί να ελεγχθεί άμεσα
πριν εγκαταστήσετε την επαφή

• Χρήση: εσωτερική/εξωτερική

• Τροφοδοσία 12V DC από εξωτερικό
τροφοδοτικό (δεν περιλαμβάνεται) ή από
τις ενσωματωμένες μπαταρίες του

Δε χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε
την επαφή για να την εγκαταστήσετε,
χάρη στην έξυπνη βάση SmartBracket

Εύκολη λειτουργία
• Οπτικές & Ηχητικέςενδείξεις
(οπλισμού & αφοπλισμού)
• Τοποθέτηση χωρίς να απαιτηθεί
αποσυναρμολόγηση της σειρήνας

Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

• Ένδειξη φορτίου μπαταριών στην εφαρμογή

Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού

• Επικοινωνία 2 δρόμων με το Ajax Hub
για παραμετροποίηση & επιτήρηση

Διακόπτης προστασίας (Tamper)

• Κατηγορία συσκευής: ασύρματη

• Προστασία: αισθητήρας μετακίνησης
και κρούσης
• Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες CR123A
λιθίου ή εξωτερικό τροφοδοτικό
12 V DC (δεν περιλαμβάνεται)
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 25 mW
• Βαθμός στεγανότητας: IP54.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθέτηση μόνον κάτω από
στέγαστρο και ποτέ κατευθείαν στην βροχή
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
Από −20°С έως +60°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως και 95%
• Διαστάσεις: 200х200х51 mm
• Βάρος: 528 g
• Διάρκεια μπαταριών έως 5 χρόνια
Ajax Systems
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FireProtect

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

92,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09577(b), PN09310(w)

Ανιχνευτής καπνού &
μεταβολής θερμοκρασίας (2 σε 1)
Αν δεν είστε προστατευμένοι από διαρρήξεις διακινδυνεύετε
τα τιμαλφή σας. Αν δεν είστε προστατευμένοι από φωτιά,
διακινδυνεύετε τα πάντα. Αυτός είναι και ο λόγος που
δημιουργήσαμε τον ανιχνευτή καπνού και μεταβολής
θερμοκρασίας Ajax FireProtect. Είναι εύκολος στην εγκατάσταση,
τον έλεγχο και έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο.

Μέγιστη απόδοση

Εύκολη λειτουργία

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1300 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο

• Μπορεί να λειτουργήσει και
αυτόνομα (χωρίς το Ajax Hub)

Σύνδεση στο Ajax Hub μόνο με ένα κλικ

• Ενσωματώνει δική του σειρήνα

• Ανίχνευση ορατού καπνού

• Έλεγχος θαλάμου ανιχνευτή από
την εφαρμογή για smartphone

Η ποιότητα της ασύρματης
σύνδεσης μπορεί να ελεγχθεί
άμεσα πριν τον εγκαταστήσετε

• Ανίχνευση απότομης μεταβολής
θερμοκρασίας (ακόμα και
χωρίς ύπαρξη καπνού)
• Οπτική, ηχητική ένδειξη και διασύνδεση
σειρηνών όλων των ανιχνευτών
• Ενεργοποίηση με διπλή επιβεβαίωση

• Ενημερώνει τους χρήστες
όταν απαιτηθεί καθαρισμός
του θαλάμου καπνού
• Επικοινωνία 2 δρόμων με το
Ajax Hub για παραμετροποίηση
& επιτήρηση

Απλή εγκατάσταση

Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην
έξυπνη βάση SmartBracket

Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης
Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού
Διακόπτης προστασίας(Tamper)
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Κατηγορία συσκευής: ασύρματη
Χρήση: εσωτερική
• Στοιχείο ανίχνευσης:
φωτοηλεκτρικός αισθητήρας
• Ανίχνευση θερμοκρασίας:
από +54°С έως 65°С
• Είδος συναγερμού: ηχητικός & οπτικός
• Ένταση ενσωματωμένης σειρήνας: 85 dB
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 20 mW
• Μπαταρίες: 2 τεμάχια CR2 λιθίου
• Τάση τροφοδοσίας: 3 V
• Εφεδρική μπαταρία: СR2032
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +65°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 80%
• Διαστάσεις: 132х132x31 mm
• Βάρος: 220 g

FireProtect Plus

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

122,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09578(b), PN09483(w)

Ανιχνευτής καπνού, μεταβολής θερμοκρασίας
και μονοξειδίου του άνθρακα (3 σς 1)
Διασύνδεση ανιχνευτών (σε περίπτωση συναγερμος,
ηχούν οι σειρήνες όλων των ανιχνευτών
Ενεργοποίηση με διπλή επιβεβαίωση

Διάρκεια μπαταριών έως 4 χρόνια

Διάρκεια μπαταριών έως 4 χρόνια

Ajax Systems
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LeaksProtect

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

66,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09576(b), PN09309(w)

Ασύρματος ανιχνευτής πλημμύρας
Το Ajax LeaksProtect σας ειδοποιεί σε περίπτωση διαρροής νερού μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Ακυρώνει αυτόματα τον συναγερμό μόλις η περιοχή
στεγνώσει. Αξιόπιστος στεγανός ανιχνευτής χαμηλής κατανάλωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ανιχνευτής είναι κατάλληλος μόνο για νερό. Σε κάθε
άλλη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης.

Μέγιστη απόδοση
• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1300 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο
• Έγκαιρη ανίχνευση της πλημμύρας

Εύκολη λειτουργία
• Αυτόματη διακοπή του συναγερμού
όταν το νερό στεγνώσει.
• Επικοινωνία 2 δρόμων με το Ajax Hub
για παραμετροποίηση & επιτήρηση
• Εξοικονόμηση ενέργειας ρυθμίζοντας
την κατανάλωση ενέργειας με βάση
την απόσταση από το Ajax Hub
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Απλή εγκατάσταση

Αδιαπέραστη προστασία

Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ

Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

Η ποιότητα της ασύρματης
σύνδεσης μπορεί να ελεγχθεί
άμεσα πριν τον εγκαταστήσετε

Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού

Δε χρειάζεται εγκατάσταση.
Απλά το ακουμπάτε στο πάτωμα
του χώρου επιτήρησης.

Διακόπτης προστασίας (Tamper)
Αδιάβροχος ανιχνευτής και επαφές
αισθητήρα με επικάλυψη νικελίου

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Κατηγορία συσκευής: ασύρματη
• Χρήση: εσωτερική
• Τροφοδοσία: 2 ААА
• Τάση τροφοδοσίας: 3 V
• Αισθητήρας Θερμοκρασίας: διατίθεται
• Ισχύς ραδιοσήματος: 20 mW
• Βαθμός στεγανότητας: IP65
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από 0°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 100%
• Διαστάσεις: 56х56x14 mm
• Βάρος: 40 g

Διάρκεια μπαταρίας έως 3 χρόνια

Ajax Systems
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Socket

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

86,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN10711

Ασύρματο έξυπνη πρίζα με
παρακολούθηση ενέργειας
Εύκολη στη χρήση πρίζα. Κάνει το σπίτι πιο έξυπνο και
ευχάριστο. Χρησιμοποιώντας τη πρίζα είναι εύκολο να
διαχειρίζεστε οικιακές συσκευές, να αυτοματοποιείτε
λειτουργίες και να προλαμβάνετε βραχυκυκλώματα.

Μέγιστη απόδοση

Αδιαπέραστη προστασία

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1000
μέτρα από το Ajax Hub σε ανοικτό πεδίο

Εγκαθίσταται απευθείας στην
πρίζα ή τα πολύπριζα

Διαθέτει προστασία από
υπερτάσεις και υπερθέρμανση

• Επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση της συνδεδεμένης
συσκευής μέσω της εφαρμογής

Συνδέεται με τα Ajax Hub με
λιγοστά κλικ και QR code

Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

• Υποδεικνύει το επίπεδο της
καταναλώμενης ισχύος της συνδεδεμένης
συσκευής μέσω της LED λυχνίας

Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί
να ελεγθεί εξ αποστάσεως

Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού

• Υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας και
εμφανίζει τα αποτελέσματα στην εφαρμογή

Εύκολη λειτουργία
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Απλή εγκατάσταση

•

Εύρος τάσης λειτουργίας: 110-230 V

•

Διατηρεί τις ρυθμίσεις μετά
από διακοπή ρεύματος

•

Αμφίδρομη επικοινωνία με το Ajax Hub
για παραμετροποίηση & επιτήρηση

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Ενεργοποιητής: ηλεκτρομαγνητικό ρελέ
• Μέγιστο φορτίο ρεύματος: 11 А
• Επιτρεπόμενη ισχύς (αντιστατικό
φορτίο στα 230 V): έως 2,5 kW
• Επιτρεπόμενη ισχύς (αντιστατικό
φορτίο στα 110 V): έως 1.2 kW
• Παρακολούθηση παραμέτρων
κατανάλωσης ρεύματος: τρέχουσα,
τάση, κατανάλωση ενέργειας
• Μέγιστη προστασία θερμοκρασίας:
πάνω από 85°С
• Προστασία τάσης:
κάτω από 184 V και κάτω από 253 V
• Ισχύς σήματος ραδιοσυχνοτήτων: μέχρι 25 mW
• Κατανάλωση σε κατάσταση
αναμονής: λιγότερο από 1 W·h
• Βαθμός στεγανότητας: IP20
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 75%
• Διαστάσεις: 65.5х45х45 mm
• Βάρος: 58 g

Ajax Systems
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WallSwitch

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

60,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09312

Ρελέ ισχύος για αυτοματισμούς
Δημιουργεί σενάρια αυτοματισμών κατηγορίας ON /OFF μέσω
του Ajax Hub και της εφαρμογής για smartphone. Παρέχει
πληροφορίες κατανάλωσης και αυξομείωσης της τάσης δικτύου.

Μέγιστη απόδοση
• Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1000
μέτρα από το Ajax Hub σε ανοικτό
πεδίο. Πρακτικά καλύπτει απόσταση
2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.
• Επιτρέπει την ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών
και φωτισμού μέσω smartphone. Διαθέτει
επίσης τυποποιημένα σενάρια, σε συνάρτηση
με το ON / OFF του συστήματος

Απλή εγκατάσταση
Απ΄ευθείας τοποθέτηση
στον τοίχο
Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της ασύρματης
σύνδεσης μπορεί να ελεγχθεί
άμεσα πριν τον εγκαταστήσετε

• Υπολογίζει την κατανάλωση ρεύματος
του αυτοματισμού και στέλνει τις
πληροφορίες στο Ajax app

Εύκολη λειτουργία
• Διαθέτει εξωτερική κεραία για
καλύτερη επικοινωνία με το Hub

Αδιαπέραστη προστασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Έξοδος ρελέ: 220vAC
• Μέγιστο φορτίο: 13 А
• Μέγιστη επιτρεπτή
κατανάλωση: έως 3 kW
• Επιτρεπτή κατανάλωση σε
τάση 110 Volts έως 1.5 KW
• Επίβλεψη παραμέτρων κατανάλωσης:
ρεύμα, τάση & κατανάλωση.
• Ενεργοποίηση συναγερμού
υπερθέρμανσης: στους
+65°С μέσα στον τοίχο
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 25 mW

• Τάση λειτουργίας: 110 ή 230 V

Επιτηρεί καταστάσεις όπως υπέρταση
& υπερθέρμανση στα κυκλώματα
που έχει συνδεθεί και αποσυνδέεται
αυτόματα όταν υπάρξει πρόβλημα

• Δεν χάνει τις ρυθμίσεις του
σε διακοπή ρεύματος

Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού

• Βαθμός στεγανότητας: IP20
(για εσωτερική χρήση)

• Επικοινωνία 2 δρόμων με το Ajax Hub
για παραμετροποίηση & επιτήρηση

Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

• Κατανάλωση σε κατάσταση
ηρεμίας: λιγότερο από 1 W

• Επιτρεπτή υγρασία: έως 75%
• Διαστάσεις: 38х25х18 mm
• Βάρος: 30 g
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Relay

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

58,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09979

Ασύρματο ρελέ χαμηλής τάσης ξηρής επαφής
Radio Controller για τηλεχειρισμό εξοπλισμού χαμηλής τάσης.
Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ηλεκτρικών κλειδαριών,
θυρών και περιστροφικών θυρών, ρολών και περσίδων όπως
επίσης και για την επανεκκίνηση μόντεμ και δρομολογητών.

Μέγιστη απόδοση
• Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1.000
μέτρα από το Ajax Hub σε ανοιχτό χώρο
• Επιτρέπει την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση από απόσταση
της συνδεδεμένης συσκευής
μέσω της εφαρμογής
• Διαθέτει λειτουργία ελέγχου
παλμικού εξοπλισμού

Εύκολη λειτουργία
• Διαθέτει εξωτερική κεραία για
καλύτερη επικοινωνία με το Hub
• Τάση λειτουργίας: 7-24 V
• Δεν χάνει τις ρυθμίσεις του
σε διακοπή ρεύματος
• Επικοινωνία 2 δρόμων με το Ajax Hub
για παραμετροποίηση & επιτήρηση

Απλή εγκατάσταση
Mπορεί να εγκατασταθεί
μέσα στα κουτιά σύνδεσης,
ηλεκτρικά πάνελ ή τα κουτιά
των ηλεκτρικών πινάκων
Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί
να ελεγθεί εξ αποστάσεως

Αδιαπέραστη προστασία
Διαθέτει προστασία από
υπερτάσεις και υπερθέρμανση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο
• Ενεργοποιητής: ηλεκτρομαγνητικό ρελέ
• Εύρος τάσης τροφοδοσίας: 7-24 V (μόνο DC)
• Μέγιστο φορτίο ρεύματος:
5 A στα 36 V DC, 13 A στα 230 V AC
• Ισχύς εξόδου (φορτίο αντίστασης
230 V): έως 3 kW
• Παρακολούθηση παραμέτρων
κατανάλωσης ενέργειας: τάση
• Μέγιστη. προστασία της θερμοκρασίας:
πάνω από 65°C στον χώρο εγκατάστασης
ή πάνω από 85°C μέσα στο ρελέ
• Ισχύς ραδιοσήματος: έως 25 mW

Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού

• Κατανάλωση: λιγότερο από 1 W·h

Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

• Επιτρεπτή υγρασία: έως 75%

• Βαθμός στεγανότητας: IP20

• Διαστάσεις: 38х25х18 mm
• Βάρος: 25 g

Ajax Systems
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Transmitter

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

66,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09580

Ασύρματος πομπός για σύνδεση
ανιχνευτών τρίτων κατασκευαστών
Ο Ajax Transmitter χρησιμοποιείται για την σύνδεση ανιχνευτών
που έχουν ενσύρματη έξοδο ζώνης και λειτουργούν με μπαταρία.
Ιδανική λύση για ανιχνευτές κίνησης OPTEX εξωτερικού χώρου
ή την σύνδεση κυκλωμάτων ενσύρματων μαγνητικών επαφών.
Συμβατά μοντέλα ανιχνευτών OPTEX για
εξωτερικό χώρο: VXI-R & ΒΧ-80ΝR

Μέγιστη απόδοση

Εύκολη λειτουργία

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1600 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.

• Επικοινωνία 2 δρόμων με το Ajax Hub
για παραμετροποίηση & επιτήρηση

• Εσωτερική & εξωτερική χρήση
σε προστατευμένο περιβάλλον
• Λειτουργεί με ενσύρματους και
ασύρματους ανιχνευτές που έχουν
ενσύρματη έξοδο συναγερμού

• Ένδειξη φορτίου μπαταριών
στην εφαρμογή

Απλή εγκατάσταση
Σύνδεση στο Ajax Hub μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της ασύρματης
σύνδεσης μπορεί να ελεγχθεί
άμεσα πριν τον εγκαταστήσετε
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Αδιαπέραστη προστασία
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης
Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού
Προστασία με αισθητήρα
μετακίνησης

Διακόπτης προστασίας (Tamper)

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
• Τοποθέτηση πομπού: μέσα στον
ανιχνευτή (δε διαθέτει δικό του κουτί)
• Αριθμός ζωνών που υποστηρίζει: 1
• Προστασία δολιοφθοράς (tamper):
Διαθέσιμη
• Μνήμη γεγονότων συναγερμού
& προβλημάτων
• Παρακολούθηση επιδόσεων
• Είσοδος ζώνης συναγερμού: 1
• Είσοδος ζώνης παραβίασης (Tamper): 1
• Κλέμα σύνδεσης τροφοδοσίας: +/−
• Έξοδος τροφοδοσίας προς
τον ανιχνευτή: 3V DC.
• Επιλογή διακοπής τροφοδοσίας
του ανιχνευτή όταν το σύστημα
συναγερμού είναι αφοπλισμένο
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσήματος: 25 mW
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
από −25°С έως +50°С
• Επιτρεπτή υγρασία: έως 75%
• Διαστάσεις: 100x39x22 mm
• Βάρος: 74 g
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RangeExtender

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

158,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN10682

Αναμεταδότης σήματος για επέκταση
εύρους κάλυψης
Ο αναμεταδότης Ajax ReX επεκτείνει την εμβέλεια και τις
δυνατότητες του συστήματος. Επικοινωνεί με τα περιφερειακά
τουσυστήματος, διαχειρίζεται συμβάντα συναγερμών
και μεταβιβάζει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει στο
Hub, μέσω του ασύρματου πρωτοκόλλου Jeweller.

Μέγιστη απόδοση
• Το Jeweller, επιτρέπει στο Ajax ReX να
επιβλέπει με ασφάλεια τα συνδεδεμένα
περιφερειακά σε απόσταση έως
1.700 μέτρα, σε ανοιχτό πεδίο.
• Ο επεξεργαστής τύπου ARM,
προσφέρει επιπλέον ισχύ για
εργασίες κρίσιμης σημασίας.

Εύκολη λειτουργία
• Τo σύστημα λειτουργεί ακόμη και με
πολύ άσχημες ασύρματες συνδέσεις
• H λειτουργία βασίζεται σε επικοινωνία
με ταχύτητα μόνο 0.5 kbit/s.
• Η τεχνολογία αμφίδρομης
επικοινωνίας ενισχύει τον περιοδικό
έλεγχο των περιφερειακών και
την εύκολη παραμετροποίηση.

Απλή εγκατάσταση
Το ReX μπορεί να εγκατασταθεί
εύκολα μέσα σε 5 λεπτά
Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ
Η ποιότητα της ασύρματης
σύνδεσης μπορεί να ελεγχθεί
άμεσα πριν τον εγκαταστήσετε

Αδιαπέραστη προστασία
Επιτηρεί καταστάσεις όπως υπέρταση
& υπερθέρμανση στα κυκλώματα
που έχει συνδεθεί και αποσυνδέεται
αυτόματα όταν υπάρξει πρόβλημα
Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τάση λειτουργίας: 110-250 V AC
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας:Jeweller
(868.0-868.6 MHz)
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας:
Jeweller (868.0-868.6 MHz)
• Εμβέλεια επικοινωνίας:
Έως 1.800μ με το Hub
Έως 1.700μ με τα περιφερειακά
• Εφεδρική μπαταρία:
Αυτονομία 35 ώρες
• Εφαρμογή για smartphone:
iOS 9.1 ή νεότερο,
Android 4.1 ή νεότερο
• Εύρος θερμοκρασίας
λειτουργίας:Από 0°С έως +40°С
• Ισχύς ραδιοσήματος: 25 mW
• Προστασία δολιοφθοράς (tamper):
Διαθέσιμη
• Διαστάσεις: 162.7x162.7x35.9 mm
• Βάρος: 320 g
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ocBridge Plus

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

86,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN09313

Module για σύνδεση ενσύρματων και
υβριδικών συστημάτων ασφαλείας
Το Ajax ocBridge Plus μετατρέπει οποιοδήποτε ενσύρματο
σύστημα ασφαλείας σε ασύρματο, δίνοντάς του πρόσβαση στα
πλεονεκτήματα των ανιχνευτών Ajax, παρέχοντας παράλληλα
πρόσθετη προστασία από παρεμβολές ή δολιοφθορά.

Μέγιστη απόδοση

Απλή εγκατάσταση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Λειτουργεί σε απόσταση έως 2.000
μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.

• Συνδέεται σε σύστημα συναγερμού
χρησιμοποιώντας 12 εξόδους transistor.

• Τάση λειτουργίας: 110-250 V AC

• Χωρητικότητα έως 100 συσκευές.

• Συνδέεται με PC μέσω USB θύρας.

• Πρωτόκολλο επικοινωνίας:Jeweller
(868.0-868.6 MHz)
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας:
Jeweller (868.0-868.6 MHz)
• Εμβέλεια επικοινωνίας:
Έως 1.800μ με το Hub
Έως 1.700μ με τα περιφερειακά

Εύκολη λειτουργία
• Οι ανιχνευτές ρυθμίζονται
χρησιμοποιώντας διαφορετικό
κανάλι επικοινωνίας.
• Επικοινωνία κάθε 12 - 300 sec
για επίβλεψη συστήματος.

Αδιαπέραστη προστασία
Προστασία παρεμβολών,
μεταπήδηση συχνότητας,
κρυπτογραφημένη σύνδεση.
Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

• Εφεδρική μπαταρία:
Αυτονομία 35 ώρες
• Εφαρμογή για smartphone:
iOS 9.1 ή νεότερο,
Android 4.1 ή νεότερο
• Εύρος θερμοκρασίας
λειτουργίας:Από 0°С έως +40°С
• Ισχύς ραδιοσήματος: 25 mW
• Προστασία δολιοφθοράς (tamper):
Διαθέσιμη
• Διαστάσεις: 162.7x162.7x35.9 mm
• Βάρος: 320 g
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MP Curtain

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

134,00€ +ΦΠΑ
PN10713(b), PN10712(w)

Ανιχνευτής κίνησης κουρτίνας
Η ασύρματη κουρτίνα ανιχνεύει κίνηση σε απόσταση
που αγγίζει τα 11 μέτρα, διαθέτει λειτουργία PET, antimasking, προστασία IP 54 και μπορεί να λειτουργήσει
ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Μέγιστη απόδοση

Απλή εγκατάσταση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.700
μέτρων μακριά από το Hub (σε ανοιχτό
χώρο)

Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην
έξυπνη βάση SmartBracket

Προστασία Tamper και
λειτουργία Anti-masking

• Ανιχνεύει κίνηση σε απόσταση
από 3 εώς 11 μέτρα

Σύνδεση στο Ajax Hub
μόνο με ένα κλικ

Ανίχνευση παρεμβολών και
αυτόματη αλλαγή καναλιού

Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί
να ελεγθεί εξ αποστάσεως

Έλεγχος ταυτότητας για την
αποφυγή πλαστογράφησης

• Επεξεργάζεται όλα τα σήματα ψηφιακά

Εύκολη λειτουργία
• Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα
• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub
που επιτρέπει απομακρυσμένη
παραμετροποίηση και περιοδικό έλεγχο

Έξυπνος αλγόριθμος ZOE
που εντοπίζει ακόμα
και τους πιο προσεκτικούς
εισβολείς.
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Αδιαπέραστη προστασία

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
• Χρήση: Εσωτερική
• Αισθητήριο: Δύο αισθητήρες PIR
• Γωνία ανίχνευσης: 90 ° Κάθετα
6 Οριζόντια
• Προτεινόμενο ύψος
τοποθέτησης: 2.4 μέτρα
• Ζώα που δεν ανιχνεύει: 15
κιλά ή 40 εκατοστά
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος
• Ισχύς ραδιοσημάτων: μέχρι 20mW
• Τροφοδοσία: μία μπαταρία CR123A και
προαιρετική εξωτερική τροφοδοσία 3V DC
• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας:
Από -25°С εως+60°С
• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 95%
• Διαστάσεις: 134x44x34 mm
• Βάρος: 118 g

Διάρκεια μπαταρίας έως 3 χρόνια
Ajax Systems
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Button

ΤΙΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

44,00€ +ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ PN10999(b), PN10998(w)

Aσύρματο κουμπί πανικού
Το Ajax button είναι ένα ασύρματο κουμπί πανικού με δύο
διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας για την αποτροπή από
τυχαία ενεργοποίηση. Μπορεί να λειτουργεί έως και 5 χρόνια
με τη μπαταρία που παρέχεται στη συσκευασία. Συνδέεται με
το σύστημα ασφαλείας Ajax μέσω πρωτοκόλλου Jeweler, με
απόσταση μετάδοσης έως και 1300 μέτρα σε ανοικτό πεδίο.

Μέγιστη απόδοση
• Λειτουργεί σε απόσταση έως και
1300 μέτρα από το Ajax Hub σε
ανοικτό πεδίο. Πρακτικά καλύπτει
απόσταση 2-3 ορόφων σε ένα κτήριο.

Εύκολη χρήση
Επικοινωνία 2 δρόμων με το
hub, και επιβεβαίωση εντολών
μέσω led της συσκευής

Διάρκεια μπαταρίας έως 5 χρόνια
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Αδιαπέραστη προστασία
Προστασία με κυλιόμενο
κωδικό, κρυπτογράφηση και
επιβεβαίωση ταυτότητας

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
• Αριθμός πλήκτρων: 1
• Προστασία από εσφαλμένους συναγερμούς
• Τροφοδοσία: CR2032 μπαταρία
• Τάση τροφοδοσίας: 3V
• Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 χρόνια
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:
Από -10°C έως +40°C
• Μέγιστή υγρασία: Έως 75%
• Βαθμός στεγανότητας: IP54
• Διαστάσεις: 47x35x13 mm
• Βάρος: 16 gr

Ajax Systems
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Σύντομα διαθέσιμα
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Hub2

MotionCam

Nέα μονάδα ελέγχου του συστήματος
ασφαλείας Ajax με υποστήριξη
οπτικής επαλήθευσης συναγερμού.

Ανιχνευτής κίνησης
με καταχώρηση φωτογραφιών

ikan by hometech

2310836270 -6938288100

Όταν η ασφάλεια γίνεται τέχνη!

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20 & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

