De nieuwe generatie
Draadloze alarmsystemen

Ajax Doorprotect
Draadloos magneetcontact om
ramen, deuren en gevelopeningen
te beveilgen.

Ajax Doorprotect Plus

Ajax Glassprotect

Draadloos magneetcontact om
ramen, deuren en gevelopeningen te
beveilgen. Deze sensor is uitgerust
met een ingebouwde tilt- en
shocksensorfunctie.

Draadloze akoestische
glasbreukmelder welke reageert
op het geluid van glasbreuk. Deze
sensor detecteert glasbreuk tot een
afstand van 9 meter.

Voeg eenvoudig IP
camera’s toe aan
de app!

Ajax Leaks
Ajax Keypad
Overzichtelijk bediendeel waarmee
het systeem door middel van het
indrukken van een enkele toets of
een code kan worden ingeschakeld.
Mogelijkheid tot instellen paniekcode
welke stil alarm doormeld.

Ajax Space Control
Schakel met deze draadloze
afstandsbediening het systeem
eenvoudig in en uit en verstuur een
paniekalarm tijdens een overval of
andere onveilige situatie. Werkt tot
1.000 meter van de Hub.

Draadloze waterdetector om
vroegtijdig een alarm uit te sturen bij
waterdetectie. De sensor annuleert
automatisch het alarm wanneer het
gebied opgedroogd is.

Wanneer u een IP camera aanschaft
kunnen wij deze voor u koppelen in de
Ajax app. Krijgt u een alarmmelding
binnen, dan kunt u onmiddellijk via de
app de live beelden van de situatie
bekijken. In totaal kunnen er maximaal
tien camera’s worden gekoppeld in de
app.

Ajax Fire

Ajax Buitensirene

Ajax Binnen sirene

AJAX Fire Draadloze

Ajax Fire plus

Draadloze binnen sirene welke niet
alleen functioneert als sirene maar
ook als inloopvertraging tijdens in/uit –
schakelen van het alarmsysteem. De
sirene heeft een instelbaar volume en
is geschikt voor binnen gebruik.

brandmelder welke reageert op
rook en op snel oplopende
temperaturen. Voorzien van
ingebouwde sirene welke altijd
functioneert, ook standalone. Deze
brandmelder kan ook worden
geprogrammeerd als sirene tijdens
een alarm.

Draadloze brandmelder welke
reageert op rook en op snel
oplopende temperaturen. Deze
sensor is uitgebreid met een
ingebouwde CO melder welke direct
reageert op koolmonoxide. Voorzien
van ingebouwde sirene welke altijd
functioneert, ook standalone. Deze
brandmelder kan ook worden
geprogrammeerd als sirene tijdens
een alarm.

Ajax WallSwitch

Ajax Relay

eenvoudig worden gedaan met de
Ajax app.

Met de WallSwitch beschikt u over
een stuk home-automation. Schakel
apparaten eenvoudig aan en uit en
monitor het energieverbruik van de
aangesloten apparaten met de Ajax
app.

12V contact relais waarmee u
beschikt over vele toepassingen.
Denk hierbij aan het openen van
een poort, aansturen van een
elektrisch deurslot en het aansturen
van de rolluiken. Bediening kan

Ajax ocBridge

een bestaand alarmsysteem
worden uitgebreid met draadloze
Ajax sensoren. Ajax Trasmitter
Draadloze module om bedrade
sensoren van een ander merk te
kunnen koppelen aan de Ajax Hub.

Draadloze buitensirene met
ingebouwde LED voor flitslicht
waarschuwing tijdens een alarm. Het
volume en de alarmduur zijn
instelbaar. De buitensirene voldoet
aan de IP54 normering en is
werkzaam bij temperaturen tussen 20°C tot + 50°C.

Met deze receivermodule kunnen
draadloze Ajax sensoren aan ieder
willekeurig ander alarmsysteem
worden gekoppeld. Hiermee kan

