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Ajax Motion Protect
De draadloze bewegingssensor 
detecteert beweging tot 12 meter 
afstand. De sensor reageert enkel 
op de beweging van een mens en is 
ongevoelig voor warme luchtstromen 
van een airco en voor kleine dieren 
(tot 20kg).

Ajax Motion Protect Plus
De draadloze bewegingssensor 
detecteert beweging tot 12 meter 
afstand. De sensor reageert enkel 
op de beweging van een mens en is 
ongevoelig voor warme luchtstromen 
van een airco en voor kleine dieren 
(tot 20kg). De toevoeging van 
radar technologie garandeert de 
betrouwbaarste vorm van detectie. 
Hier wordt gedetecteerd op basis van 
warmte gecombineerd met beweging.

Ajax Combi Protect
De draadloze bewegingssensor 
detecteert beweging tot 12 meter 
afstand. De sensor reageert enkel 
op de beweging van een mens en is 
ongevoelig voor warme luchtstromen 
van een airco en voor kleine dieren 
(tot 20kg). Door de toevoeging van 
een glasbreukmelder reageert de 
sensor ook op het breken van glas. 
Dit gebeurt tot een afstand van 
9 meter.

Motion Protect Outdoor
Breidt uw beveiligingssysteem uit 
met betrouwbare buitendetectie. De 
buitensensor heeft een bereik van 15 
meter en reageert enkel op mensen. 
Door de geavanceerde anti-masking 
techniek kan de sensor niet afgedekt 
worden zonder dat deze in alarm 
gaat.

Ajax Hub
De Ajax Hub is het hart van het 
beveiligingssysteem. De Hub kan 
verbinding maken met maximaal 
100 draadloze componenten en is 
standaard voorzien van LAN en GSM 
backup voor doormelding bij een 
alarm. Door de draadloze Jeweller 
techniek ontstaat een enorm bereik tot 
2.000 meter.

Ajax Hub Plus
De Ajax Hub plus is de uitgebreide 
uitvoering van de Ajax Hub. De Hub 
Plus kan verbinding maken met 
150 draadloze componenten en is 
voorzien van LAN, wifi  en een dubbel 
uitgevoerd 2G/3G simkaartslot voor 
doormelding bij een alarm. Door de 
draadloze Jeweller techniek ontstaat 
een enorm bereik tot 2.000 meter.

Gebruik de Ajax kit als basis voor 
uw draadloze beveiligingsinstallatie. 
De Hub biedt ruimte aan 100 
draadloze componenten, dus u kunt 

het systeem moeiteloos uitbreiden 
met componenten waarmee u 
beveiligd bent tegen inbraak, 
brand en overstromingsgevaar. 

Bekroond design gecombineerd met 
betrouwbare techniek maakt van Ajax 
het optimale beveiligingssysteem.

bewegingssensor centrale detectie bediening centrale

Ajax Basis Kits



Ajax WallSwitch
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.

Ajax Relay
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 eenvoudig 
worden gedaan met de Ajax app.

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

Ajax Buitensirene 
Draadloze buitensirene met 
ingebouwde LED voor fl itslicht 
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.

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

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

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.

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

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

Ajax Binnensirene 
Draadloze binnensirene 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 binnengebruik.

Ajax Fire
Draadloze 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.

Ajax Fire plus
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.

Voeg eenvoudig IP 
camera’s toe aan de 
app!
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.



App, uw complete beveiliging
altijd binnen handbereik.
Met de gebruiksvriendelijke Ajax app bedient en beheert u eenvoudig 
uw beveiligingssysteem via uw mobiele telefoon, waar ook ter wereld. 
Schakel het systeem eenvoudig in en uit en verstuur een paniekalarm 
bij een onveilige situatie. 

In/uitschakelen

Push notifi caties

Regelmatige updates

Informatie over
systeemstatus

Op afstand testen 
en bedienen

Jeweller
Draadloze techniek
op het hoogste niveau

De door Ajax ontwikkelde 
Jeweller techniek garandeert 
de meest betrouwbare 
draadloze verbinding tussen 
de Hub en de sensoren. Door 
deze high-end techniek toe 
te passen wordt een enorm 
bereik mogelijk. Alle data 
die wordt verzonden tussen 
de Hub en de sensoren 
is versleuteld en hierdoor 
optimaal beveiligd tegen 
sabotage. De Hub kan iedere 
12 seconden communiceren 
met de sensoren om continu 
een juiste werking te blijven 
garanderen.
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Blackouts
Er wordt direct een melding verstuurd en de Hub switcht 
automatisch naar de ingebouwde backup batterij.

GSM Jamming
Systeem werkt in full protection mode via LAN.

Hacking Preventie
Alle data is encrypted om de veiligheid te waarborgen.

Internet storing
De GSM backup verstuurt meldingen bij netwerk problemen.

Jamming beveiliging
Hub informeert gebruikers/meldkamer en switcht naar 
ander signaal.

Openen van detector
Alle apparaten zijn voorzien van een beveiliging tegen 
openen en gaan direct in alarm.

Detector fout
Door de constante communicatie tussen Hub en 
sensoren worden fouten direct gemeld.

Server onbereikbaar
Er wordt direct een melding verzonden aan de 
gerbuiker / meldkamer.
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Jeweller 2000m

Download in de
AppStore

Ontdek het op
Google Play
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