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STEL MET ONS JE IDEALE
ALARMSYSTEEM SAMEN
REX

823

is een Range Extender die het
draadloze Jeweller signaal afkomstig
van de Hub versterkt. Standaard heeft
de Hub een maximaal overbrugbare
afstand van 2000 meter, en met deze
ReX verleng je het draadloze signaal
nog eens met 1800 meter. Het zal
duidelijk zijn dat door de enorme
afstand die standaard al vanaf de
Hub gehaald wordt deze Rex
uitsluitend bedoeld is voor woningen
met zeer grote percelen, of fabrieken.

ALARMSYSTEEM
Het draadloze alarmsysteem van AJAX
is het meest bekroonde beveiligingssysteem
van Europa. AJAX biedt oplossingen die
toonaangevend zijn op het gebied van
beveiliging.
Beveilig objecten zoals woningen, bedrijven,
campers, en zelfs boten met het grootste gemak.
Alle producten zijn volledig draadloos,
met een enorm bereik. Eenvoudige
installatie en bediening via je smartphone.
Ontvang direct een melding op je smartphone bij
de eerste toetreding tot het beveiligde object of
perceel, niet alleen binnen maar desgewenst
óók buiten.

WALLSWITCH 826
is een slimme schakelaar voor achter
het wand stopcontact en biedt volledige
controle over uw aangesloten apparaten.
WallSwitch kan helpen schade te
voorkomen bij spanningspieken, maar
wordt met name gebruikt voor het
besparen van energie en het automatiseren van standaard taken.
De WallSwitch plaats je tussen de
meterkast en het stopcontact in de
wand. Vervolgens ben je in staat om via
de App. duizenden kilometers van huis jouw verlichting in te
schakelen, apparaten te beheren, stroomverbruik te monitoren
etcetera. Met name voor warmwater boilers is dit zeer interessant.
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met behulp van deze relais schakelt u
eenvoudig een potentiaal vrij contact.
Het relais kan worden ingesteld als puls
en als bistabiel, hierdoor eenvoudig te
gebruiken bij vele situaties zoals:
Poorten openen, aansturen elektrisch slot,
openen/sluiten van rolluiken/gordijnen en
garagedeuren
Afmeting 38 x 25 x18 mm

SOCKET 827
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Het samenstellen van een systeem begint met
één HUB en breid je vervolgens uit met meerdere
detectors die altijd draadloos verbonden zijn.
Je kunt kiezen uit bewegingsdetectors voor binnen
en buiten, deurcontacten, rookmelders, paniekknoppen, en producten om je woning slimmer
te maken zoals stekkers en relais, om bijvoorbeeld
verlichting te schakelen of poorten te openen.
Twijfel je welke producten je nodig hebt ?
Wij helpen je graag met het samenstellen
van een systeem.

Neem Gerust contact met ons op

RELAY 825

Dankzij buitendetectie ben jij direct op de hoogte
van een naderende inbraakpoging, nog vóórdat
de inbreker kan starten met inbreken.

Wij helpen je graag met het samenstellen van het
beste beveiligingsysteem voor jouw situatie.

is een slimme stroomplug voor volledige
controle over je apparaten. Hij kan helpen
schade te voorkomen bij spanningspieken,
maar wordt met name gebruikt voor het
besparen van energie en het automatiseren
van standaard taken.De plug je eenvoudig
tussen je huidige stekker en je wandcontactdoos, en vervolgens ben je in staat
om via de Ajax App. duizenden kilometers
van huis je verlichting in te schakelen,
apparaten te beheren, stroomverbruik te
monitoren etcetera.

HUB 2 702

MOTIONPROTECT

De AJAX Hub 2 is de centrale van het beveiligingssysteem en stuurt via het Jeweller protocol
draadloos alle gekoppelde detectors aan.
De maximale afstand die de Hub 2 met de
detectors kan overbruggen zonder AJAX Rex is
2000 meter. Standaard controleert de Hub elke
36 seconden de status van elke detector.
Voor nog meer veiligheid is deze tijd te verkorten
naar zelfs elke 6 seconden. Via de AJAX applicatie
op je smartphone stel je alles in dat de Hub 2 voor
jou moet doen.

Deze is de meest verkochte bewegingsdetector voor binnen.
De detectie van mensen is perfect tot 12 meter afstand
vanaf de sensor in ruimtes zoals woonkamers, keukens,
hallen, slaapkamers, etc. Daarnaast is de detector immuun
voor loslopende honden of katten in je woning, mits deze
niet meer wegen dan 20 kilogram.

741

820

SPACECONTROL

DOORPROTECT

822

Paniekknop: Laat alle gebruikers een noodsituatie weten.
Scenario uitvoeren: Schakel apparaten of verlichting in of
uit met één druk op de knop.en heeft twee functiemogelijkheden, welke je bepaald door het kort of lang
indrukken van de Button. Bijvoorbeeld kort indrukken
verzend noodsituatie, en lang indrukken zet verlichting aan.

HUB 2
DOORPROTECT
MOTIONPROTECT
HOMESIREN
KEYB

Alarmcentrale (HUB)
Magneet Contact
PIR Detector
Binnen Sirene
Codeklavier
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GLASSPROTECT

722

De GlassProtect heeft een ingebouwde microfoon die in staat
is om glasgerinkel tot 9 meter afstand te detecteren, en hierop
alarm te genereren. Deze GlassProtect is dus ideaal op
locaties dichtbij ramen. Het bereik van deze sensor is 1.000
meter in open veld.
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721

De DoorProtect Plus dient voor het detecteren van ramen en
deuren die open gaan. Daarnaast reageert deze Plus variant
van de DoorProtect ook op trillingen, iets dat de standaard
DoorProtect niet doet. Indien er tegen het glas geslagen
wordt van buitenaf waar deze detector op het raam
bevestigd is, zal deze een trilling registreren en een
alarmmelding versturen.

Deze dient voor het detecteren van rook, vuur, of brand.
Rookmelder van het AJAX Alarmsysteem hebben een
ingebouwde sirene, en werken hierdoor altijd,
ook als het complete systeem om wat voor reden dan
ook zou uitvallen. Zelfs als de hoofdbatterij leeg is,
neemt een back-up batterij zijn taak over..
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DOORPROTECTPLUS

824

FIREPROTECT
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De MotionProtect Outdoor detecteert mensen voordat ze
in je woning staan. Met een bereik tot 15 meter in een hoek
van 90 graden en een in 3 standen in te stellen gevoeligheid
is deze detector perfect voor buiten gebruik.
Honden en katten kunnen gewoon loslopen in de tuin en
alleen mensen die er niets te zoeken hebben worden
gedetecteerd. Deze detector kan overal in de tuin, of op
je oprit worden gemonteerd, dankzij zijn draadloze bereik
van 1800 meter vanaf de Hub.

is de handzender / afstandsbediening voor het systeem.
Hiermee activeer je het alarmsysteem, of schakel je het uit.
Draadloos bereik 1300 meter. Met paniekknop om in
noodsituaties familieleden telefonisch te waarschuwen.

BUTTON

PAKKET 2

De AJAX MotionProtect Outdoor detecteert mensen
voordat ze in je woning staan. Met een bereik tot 15 meter
in een hoek van 90 graden en een in 3 standen in te stellen
gevoeligheid is deze detector perfect voor buiten gebruik.
Honden en katten kunnen gewoon loslopen in de tuin en
alleen mensen die er niets te zoeken hebben worden
gedetecteerd. Deze detector kan overal in de tuin, of op
je oprit worden gemonteerd, dankzij zijn draadloze bereik
van 1800 meter vanaf de Hub.

AJAX KeyPad is het bedieningspaneel voor het
alarmsysteem. Hiermee activeer je het alarmsysteem,
of schakel je het uit. .
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OUTDOORPROTECT

740

Niets werkt beter dan een indringer door middel van
harde geluid signalen laten weten dat hij is opgemerkt
De binnen Sirene heeft een afmeting van 75 x75 mm.,
produceert ondanks zijn kleine afmeting toch een hoog
volume van 105dB.

KEYPAD
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De bewegingsdetector laat niet alleen weten als er iemand
in het beveiligde gebied aanwezig is, maar stuurt ook direct
een foto van 640×480 pixels mee via de AJAX Applicatie op
je smartphone, en dat allemaal binnen 9 seconden.
De alarmmelding is zelfs al in 0,15 seconden hoorbaar.
Hierdoor zie je direct wie of wat het alarm heeft doen
afgaan, en kun je gepaste actie ondernemen.

Groots geluid aan de gevel. De sirene voor buiten
meet 200 x200 mm. en produceerd een hoog geluid
van 113dB.
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HUB 2
DOORPROTECT
MOTIONPROTECT
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Hablamos Español
We speak English
Wij spreken Nederlands

Alarmcentrale (HUB)
Magneet Contact
PIR Detector
Binnen Sirene
Afstandsbediening

