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Hub

Intelligente beveiligingscentrale,
het hart van ieder Ajax systeem.
Bewaakt en bestuurt de
netwerkapparatuur, analyseert
bedreigingen, filtert onnodige
alarmen en waarschuwt bij
werkelijk gevaar.

MotionProtect

Diervriendelijke PIR detector,
reageert op beweging van
personen maar niet op katten,
honden, tocht of
airconditioners.

MotionProtect Plus

DoorProtect

Diervriendelijk Dual detector,
filtert storingen door
warmtebronnen
gecombineerd met
bewegende gordijnen,
zonlicht inval of bewegende
rolluiken.

Magneetcontact voor deuren
en ramen, met aansluiting
voor extern contact.

CombiProtect

LeaksProtect
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DoorProtect Plus

GlassProtect

Magneetcontact met
ingebouwde trillingsdetector,
voor de beveiliging van deuren
en dakvensters.

Kleinste glasbreukmelder
ter wereld. Gebruikt 2
variabelen voor
glasbreukdetectie ter
voorkoming van onnodig
alarm.

Gecombineerde bewegingen glasbreukmelder,
reageert op beweging van
personen maar niet op
katten, honden, tocht of
airconditioners.

Waterdetector, waarschuwt
voor wateroverlast binnen
enkele seconden en herstelt
het alarm als het gebied
weer droog is.

FireProtect

FireProtect Plus

KeyPad

SpaceControl

Rookmelder met ingebouwde
temperatuursensor.
Waarschuwt direct bij rook en
snelle stijging van temperatuur.

Rookmelder met
ingebouwde temperatuuren CO sensor. Waarschuwt
direct bij rook, koolmonoxide
en een snelle stijging van
temperatuur.

Draadloos keypad om systeem
in- of uit te schakelen met een
code of met een druk op een
toets (versneld inschakelen).
Gebruikt dwangcode om een
stille melding naar de
meldkamer te sturen bij
uitschakeling onder dwang.

Draadloze afstandbediening met
rolling code encryptie en
authenticatie voor
in/uitschakeling of
deelinschakeling. Fungeert
tevens als paniekknop.

WallSwitch

Ajax ocBridge Plus
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StreetSiren

Draadloze buitensirene
met optisch alarm en een
instelbaar geluidsvolume
tussen 85-î î 3 dB.

HomeSiren

Draadloze binnensirene
met optisch alarm en een
instelbaar geluidsvolume
tussen 8î -î 05 dB en
een externe LED
connector.

Draadloos 230 VAC relais voor
IN/UIT schakeling van
verlichting of huishoudelijke
apparatuur. Houdt tevens het
verbruik bij en toont dit in de
mobiele app of webbrowser.

Integratiemodule voor
bestaande bedrade systemen,
zodat gebruik gemaakt kan
worden van de voordelen van
de draadloze Ajax detectoren.

