
Ασύρματο σύστημα ασφαλείας 
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40	 Button

42	 FireProtect
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Ajax	|	Πέρα	από	την	ασφάλεια

Ajax	|	Πώς	να	αποτρέψετε	πλημμύρες

Ajax	|	Προστασία	εξωτερικών	χώρων

Ajax	|	Προστασία	σπιτιού	από	εισβολείς

https://youtu.be/W8C4brnf6YA
https://youtu.be/HdxQpGI2Dr4
https://youtu.be/Eb4MD0EBS9I
https://youtu.be/ZT-EHVMmvCg
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Βραβείο καλύτερου 
συστήματος συναγερμού 

της χρονιάς

Βραβείο καλύτερου 
καινοτόμου 
προϊόντος

Βραβείο καλύτερου 
συστήματος συναγερμού 

και πυρασφάλειας

Βραβείο καλύτερου συστή-
ματος ασφαλείας

της χρονιάς

Το πιο βραβευμένο ασύρματο 
σύστημα συναγερμού στην Ευρώπη



Ajax Cloud

Internet

Jeweller

Smartphone

Συσκευή Ajax

Κέντρο Λήψης 
Σημάτων

Εφεδρικό κανάλι 
επικοινωνίας

GSM (SMS, call) Internet

Internet
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Hub OS Malevich
Το	λειτουργικό	σύστημα	πίσω	από	το	σύστημα	Ajax

Το Hub OS Malevich είναι το λειτουργικό σύστημα που επικοινωνεί με το Ajax Cloud και διαχειρίζεται εκατοντάδες 
συσκευές. Το Malevich μπορεί ταυτόχρονα να μεταβιβάζει σήματα συναγερμού μέσα από κανάλια IP, να πραγματοποιεί 
τηλεφωνικές κλήσεις και να στέλνει SMS. Διαθέτει όλα όσα χρειάζονται σε ένα επαγγελματικό σύστημα ασφαλείας και 
προστατεύει το σύστημα από επιθέσεις.

Προστασία από ιούς 
και επιθέσεις bot

Διαχείριση της λειτουργίας των 
συσκευών και άμεση ενημέρωση 
του χρήστη

Εξασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας του 
συστήματος

Συνεχής ανανέωση των 
χαρακτηριστικών του μέσω 
ενημερώσεων firmware

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Επικοινωνία με το Hub κάθε 10 δευτερόλεπτα

• Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής

• Απομακρυσμένη παραμετροποίηση συστήματος

• Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού

• Απευθείας σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων

Ajax Cloud
Προηγμένο	Cloud	που	επιτρέπει	την	διαχείριση	του	συστήματος	από	οπουδήποτε

Ένα οικοσύστημα που ενδυναμώνει τις δυνατότητες όλων των συσκευών Ajax. Χάρη στο Ajax Cloud, όλες οι λειτουργίες 
του συστήματος μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια. Χρειάζονται μόλις μερικά δευτερόλεπτα για να σταλθεί 
συναγερμός από το Hub στον διακομιστή και μετά στον χρήστη και το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Το σύστημα μπορεί να 
παραμετροποιηθεί απομακρυσμένα με λίγα μόλις κλικ. Τέλος, κάθε νέα έκδοση firmware αυξάνει την λειτουργικότητα του 
συστήματος.
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Jeweller
Ειδικά	διαμορφωμένη	τεχνολογία	ραδιοεπικοινωνίας	που	συνδέει	όλα	τα	περιφερεια-
κά	του	συστήματος	ακόμα	και	σε	μεγάλες	αποστάσεις

Το πρωτόκολλο Jeweller είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε ειδικά για το σύστημα Ajax, με στόχο να προσφέρει 
προηγμένο επίπεδο προστασίας. Το πρωτόκολλο είναι εξίσου αξιόπιστο με τα παραδοσιακά καλώδια και αποδίδει 
μάλιστα καλύτερα στην μεταφορά πληροφοριών. Τα δεδομένα που μεταφέρονται είναι κρυπτογραφημένα και το σήμα 
προστατεύεται. Εάν εντοπιστεί μπλοκάρισμα συχνοτήτων, το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη και το Κέντρο Λήψης 
Σημάτων και αλλάζει αμέσως συχνότητα επικοινωνίας.

Εμβέλεια	που	εντυπωσιάζει

Το Jeweller συνδέει ανιχνευτές με το Hub σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα. Οι συσκευές ρυθμίζουν την ισχύ του σήματος 
τους αυτόματα, ανάλογα με την απόστασή τους από το Hub. Αυτό βοηθά τους ανιχνευτές να εξοικονομήσουν ενέργεια: 
οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν έως και 7 χρόνια χωρίς αντικατάσταση των μπαταριών τους.

2000  μέτρα
Απόσταση μεταξύ ανιχνευτών και Hub

7 χρόνια
Μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταριών 
ανιχνευτή

868.0–868.6 MHz
Συχνότητες λειτουργίας συσκευών και 
ανιχνευτών

Jeweller 2000 μέτρα

150 μέτρα

150 μέτρα

100 μέτρα

ZigBee

Z-Wave

Wi-Fi
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Όπλιση / Αφόπλιση

Αναμετάδοση βίντεο από CCTV

Λειτουργία Ομάδων

Πληροφορίες σχετικά με την κατάστα-
ση των περιφερειακών

Άμεσες ειδοποιήσεις

Λειτουργία Νυκτός

Συχνές ενημερώσεις

Εφαρμογή χρήστη
Προστατεύστε	το	σπίτι	με	ένα	μόλις	κλικ

Η εφαρμογή Ajax Security System είναι διαθέσιμη συνέχεια και παντού. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του 
συστήματος, να οπλίσετε, να αφοπλίσετε και να δείτε ζωντανά συνδεδεμένες κάμερες και καταγραφικά. Όλα αυτά με 
μερικά μόνο κλικ στο smartphone ή το tablet.

https://ajax.electrosystems.gr/download-app
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Εφαρμογή για εγκαταστάτες
Εικοσιτετράωρη	επιτήρηση	της	εγκατάστασης	

Η εφαρμογή Ajax PRO σας βοηθά να διαχειρίζεστε πολλές εγκαταστάσεις ταυτόχρονα από το κινητό ή τον 
υπολογιστή. Δοκιμάστε και ρυθμίστε συσκευές πριν πάτε στην εγκατάσταση, λάβετε άμεσες ενημερώσεις 
για τις δυσλειτουργίες και την κατάσταση των μπαταριών, διαχειριστείτε την λίστα των ατόμων που θα 
έχουν πρόσβαση στο Hub.

Γρήγορη αναζήτηση με βάση το 
όνομα ή το Hub ID

Δοκιμή ανιχνευτών

Διαχείριση των επιπέδων 
πρόσβασης

Πλήρης επιτήρηση έως και 2500 
εγκαταστάσεων

Άμεσες ειδοποιήσεις

Απομακρυσμένη ρύθμιση Hub

Ιστορικό συμβάντων Κάρτες πελάτη

(μόνο για υπολογιστή)

(μόνο για υπολογιστή)

Ajax	PRO	για	σταθερούς	
υπολογιστές	και	laptop

Δωρεάν εφαρμογή διαχείρισης και επιτήρησης

Ajax	PRO:	Εργαλείο	για	εγκαταστάτες

Δωρεάν εφαρμογή για εγκαταστάτες και μηχανικούς 
ασφαλείας

https://ajax.electrosystems.gr/download-app
https://app.ajax.systems/prodesktop/get-windows
https://app.ajax.systems/prodesktop/get-mac


Σενάριο με την όπλιση / αφόπλιση
Προγραμματίστε	την	ενέργεια	μιας	
συσκευής	αυτοματισμού	κατά	την	όπλιση	
ή	αφόπλιση	του	συστήματος	ή	κατά	την	
ενεργοποίηση	της	λειτουργίας	νυκτός

Σενάριο με συναγερμό
Διαμορφώστε	την	απόκριση	μιας	
συσκευής	αυτοματισμού	κατά	τη	διάρκεια	
συναγερμού	μίας,	περισσοτέρων	ή	ακόμα	
και	όλων	των	συσκευών	ασφαλείας

Σενάριο με χρονοδιάγραμμα
Ορίστε	μια	προγραμματισμένη	ενέργεια	
τόσο	για	μια	συσκευή	αυτοματισμού	
(Socket,	WallSwitch,	Relay)	όσο	και	για	μια	
ομάδα	ή	ολόκληρο	το	σύστημα	ασφαλείας

Προστασία	
εισβολής

Προστασία	
φωτιάς

Προστασία	
πλημμύρας

Λύσεις	αυτομα-
τισμού

Σενάρια συστήματος
Δημιουργήστε	το	δικό	σας	έξυπνο	σπίτι

Δημιουργήσετε αυτοματισμούς μέσω των σεναρίων και μείνετε ήσυχοι γιατί το έξυπνο σπίτι σας δεν θα αφήσει τίποτα να 
το πλημμυρίσει, θα αντισταθεί στη φωτιά και θα “πολεμήσει” τους διαρρήκτες.
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https://youtu.be/W8C4brnf6YA


FireProtect
Ανιχνευτής	καπνού

Relay
Ρελέ	ξηρής	επαφής

LeaksProtect
Ανιχνευτής	πλημμύρας

Κλείστε την παροχή του ρεύματος σε περίπτωση 
φωτιάς ή του νερού σε περίπτωση διαρροής

Ενεργοποίηση	συναγερμού
&	έναρξη	διαδικασίας	

κατάσβεσης

Ενεργοποίηση	συναγερμού
&	κλείσιμο	διαρροής	μέσω	

ηλεκτροβάνας

WallSwitch
Ασύρματος	διακόπτης

MotionProtect Outdoor
Ασύρματος	εξωτερικός	
ανιχνευτής	κίνησης

Άνοιγμα / κλείσιμο των φώτων στο χώρο σας 
σε περίπτωση ανίχνευσης εισβολής

Ενεργοποίηση
εξωτερικών	φώτων

Αποτροπή
παραβίασης

Έλεγχος των ηλεκτρικών συσκευών του χώρου σας

WallSwitch
Ασύρματος	διακόπτης

Relay
Ρελέ	ξηρής	επαφής

Button
Μπουτόν	με	
ενσωματωμένο	LED

Eνεργοποίηση/
απενεργοποίηση
πλυντηρίου*

Άνοιγμα/κλείσιμο
γκαραζόπορτας*

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
ποτιστικών*

Άνοιγμα/κλείσιμο
ηλεκτρικών	ρολών*

Άνοιγμα/κλείσιμο
πόρτας	εισόδου*

*υλοποίηση	βάσει	χρονοδιαγράμματος	ή	σε	πραγματικό	χρόνο
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Βασικά πακέτα StarterKit
Το StarterKit περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεστε για να προστατεύσετε ένα χώρο. Υψηλής ακρίβειας 
αισθητήρες που παρακολουθούν τι συμβαίνει στους εσωτερικούς χώρους και ένα ισχυρό Hub που 
ενημερώνει άμεσα τους χρήστες και το Κέντρο Λήψης Σημάτων με το πρώτο σημάδι διάρρηξης.

StarterKit
Βασικό πακέτο

StarterKit	Plus
Εξελιγμένο πακέτο

StarterKit	Cam
Εξελιγμένο πακέτο

Hub
Έξυπνο πάνελ ελέγχου

Hub Plus
Έξυπνο πάνελ ελέγχου με ενσω-
ματωμένο Wi-Fi, 3G και υποδοχή 
για δύο κάρτες SIM

Hub 2
Έξυπνο πάνελ ελέγχου με υποδοχή 
για δύο κάρτες SIM και υποστήριξη 
οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμού

MotionProtect
Ασύρματος ανιχνευτής 
κίνησης εσωτερικού χώρου 
με PET

MotionProtect
Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης 
εσωτερικού χώρου με PET

MotionCam
Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης 
με ενσωματωμένη κάμερα

DoorProtect 
Ασύρματη μαγνητική επαφή

DoorProtect 
Ασύρματη μαγνητική επαφή

DoorProtect 
Ασύρματη μαγνητική επαφή

SpaceControl
Τηλεχειριστήριο με 
μπουτόν πανικού

SpaceControl
Τηλεχειριστήριο με 
μπουτόν πανικού

SpaceControl
Τηλεχειριστήριο με 
μπουτόν πανικού

StarterKit / StarterKit Plus
Black
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Μέσα από την εφαρμογή για το κινητό ο 
χρήστης, μπορεί να παρακολουθήσει σε 
πραγματικό χρόνο μία οποιαδήποτε κάμερα, 
μέσω ροών RTSP. 
Ακόμα με την νέα συνεργασία της Ajax με 
την Dahua, υπάρχει και δυνατότητα προβο-
λής  καταγραφικού με ένα κλικ.

Ζωντανή μετάδοση Video 
από οποιαδήποτε κάμερα

StarterKit StarterKit
Plus

StarterKit
Cam

StarterKit Cam 
White

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/starterkit
https://ajax.electrosystems.gr/proionta/starterkitplus
https://ajax.electrosystems.gr/proionta/starterkitcam
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Οι συσκευές συνδέονται σε κάποιο Hub
με μερικά μόλις πατήματα στην εφαρμογή 
του τεχνικού

Το βασικό πακέτο του συστήματος μπορεί να 
εγκατασταθεί εύκολα σε κάτω από 30 λεπτά
χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο του εγκατα-
στάτη και τις βάσεις SmartBracket

Η ισχύς του σήματος, η ζώνη ανίχνευσης των 
ανιχνευτών και τα επίπεδα θορύβου μπορούν 
να δοκιμαστούν απομακρυσμένα

Απλή εγκατάσταση

Hub Hub Plus Hub 2 Hub 2 Plus

2G & Ethernet 3G/2G, Ethernet, Wi-Fi 2G, Ethernet 4G/3G/2G, Ethernet, Wi-Fi

1 SIM Dual SIM Dual SIM Dual SIM

Έως και 100 περιφερειακά Έως και 150 περιφερειακά Έως και 100 περιφερειακά Έως και 200 περιφερειακά

Έως και 10 κάμερες Έως και 50 κάμερες Έως και 25 κάμερες Έως και 100 κάμερες

Έως και 50 χρήστες Έως και 99 χρήστες Έως και 50 χρήστες Έως και 200 χρήστες

Δεν υποστηρίζει οπτι-
κή επιβεβαίωση

15 ώρες λειτουργίας 
χωρίς τροφοδοσία

Δεν υποστηρίζει 
οπτική επιβεβαίωση

16 ώρες λειτουργίας 
χωρίς τροφοδοσία

Υποστηρίζει οπτική 
επιβεβαίωση

16 ώρες λειτουργίας 
χωρίς τροφοδοσία

Υποστηρίζει οπτική 
επιβεβαίωση

15 ώρες λειτουργίας 
χωρίς τροφοδοσία

Hub / Hub Plus / Hub2 / Hub2 Plus
Έξυπνο	πάνελ	ελέγχου

Το Hub είναι ο εγκέφαλος του συστήματος Ajax, το πιο σημαντικό κομμάτι 
κάθε εγκατάστασης. Είναι σε θέση να συντονίζει την επικοινωνία με όλες τις 
συνδεδεμένες συσκευές και να μεταβιβάσει τα σήματα συναγερμού στους 
συνδεδεμένους χρήστες και το Κέντρο Λήψης Σημάτων.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τροφοδοσία: 110-240 V AC

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 25 mW

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας Hub: από +5°С 
έως +40°С

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας Hub Plus: από 
-10°С έως +40°С

• Σύνδεση Hub: GSM (850/900/1800/1900 MHz),
Ethernet

• Σύνδεση Hub Plus: 2G/3G GSM900/DCS1800, 
WCDMA 900/2100 (B8/Β1), Ethernet, Wi-Fi 2.4 GHz
(802.11 b/g/n)

• Εφεδρική μπαταρία: Li-Ion 2 A  h

• Διαθέσιμες εφαρμογές: 
iOS 9.1 ή νεότερη έκδοση 
Android 4.4 ή νεότερη έκδοση

• Βάρος: 350 gr

Αριστούργημα μηχανικής

• Επεξεργαστής ARM που παρέχει 
πρόσθετη ισχύ

• Λεπτός μετατροπέας AC που 
βρίσκεται ενσωματωμένος στην
συσκευή

Προστασία Tamper

Η εξωτερική διακοπή ρεύματος 
ενεργοποιεί αμέσως συναγερμό

Τα Hub και Hub Plus λειτουργούν
έως και 15 και 16 ώρες αντίστοιχα με 
την εφεδρική τους μπαταρία

Κάνουν έλεγχο συστήματος από 12 
έως 300 δευτερόλεπτα

Ανιχνεύουν απόπειρες μπλοκαρίσματος 
συχνοτήτων, διαθέτουν κρυπτογράφηση 
μηνυμάτων και μηχανισμούς επαλήθευσης

Το εφεδρικό κανάλι επικοινωνίας GSM 
θα ενημερώσει τους χρήστες και το 
Κέντρο Λήψης Σημάτων σε περίπτωση 
αποτυχίας δικτύου

Το μοναδικό Malevich OS προστατεύει 
από ιούς και hacking

Αλεξίσφαιρη προστασία

Hub Plus Hub 2Hub

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/hub
https://ajax.electrosystems.gr/proionta/hubplus
https://ajax.electrosystems.gr/proionta/hub2
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ReX
Ασύρματος	αναμεταδότης	σήματος

Ο αναμεταδότης ReX επεκτείνει την εμβέλεια και τις δυνατότητες 
του συστήματος. Επικοινωνεί με τα περιφερειακά του συστήματος, 
διαχειρίζεται συμβάντα συναγερμών και μεταβιβάζει όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνει στο Hub, μέσω του ασύρματου πρωτοκόλλου 
Jeweller. Το ReX αναλύει δεδομένα απειλής, φιλτράρει τους ψευδείς 
συναγερμούς και είναι σε θέση να σημάνει συναγερμό με σειρήνα ακόμα και 
σε περιπτώσεις αποτυχίας του Hub. 

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: η 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.

Το ReX μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα μέσα 
σε 5 λεπτά με χρήση των διαδραστικών οδη-
γιών και των SmartBraket βάσεων στήριξης.

Η ποιότητα της σύνδεσης, η περιοχή ανί-
χνευσης των αισθητηρίων και τα επίπεδα 
ηλεκτρομαγνητικού θορύβου, μπορούν να 
ελεγχθούν απομακρυσμένα

Τα περιφερειακά συνδέονται στο Ajax ReX 
εύκολα, μέσω της εφαρμογής

Απλή εγκατάσταση

Διαχειρίζεται τα περιφερει-
ακά σε περίπτωση απώλειας 
επικοινωνίας με το Hub / 
Hub Plus / Hub2

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Λειτουργεί έως και 35 ώρες 
με τη χρήση της εφεδρικής 
μπαταρίας

Αλεξίσφαιρη προστασία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Μέγεθος: 163x163x36 mm

• Βάρος: 330 gr

• Τάση λειτουργίας: 110-240 V AC

• Ισχύς επικοινωνίας ασυρμάτων: 25 mW

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από -10°С έως 
+40°С

• 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

• Διαθέσιμες εφαρμογές: 
iOS 9.1 ή νεότερη έκδοση 
Android 4.4 ή νεότερη έκδοση

• Εφεδρική μπαταρία: Li-Ion 2 A h

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Προστασία δολιοφθοράς (tamper): Διαθέσιμη

ReX

Πάντα σε συγχρονισμό 
με το Hub

Άμεση αντίδραση σε 
απειλές

Νέες λειτουργίες με 
κάθε update

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/rex
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MotionProtect 
Ασύρματος	ανιχνευτής	κίνησης	εσωτερικού	χώρου	
με	PET

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης που ειδοποιεί τον χρήστη από τα πρώτα 
κιόλας σημάδια εισβολής. Ο ανιχνευτής στερεώνεται στον τοίχο μπροστά 
από πόρτες, παράθυρα ή άλλα σημεία στα οποία μπορεί να εισβάλει 
κάποιος.

Εύκολη λειτουργία

• Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα

• Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο αναγνώρισης 
SmartDetect για την αποφυγή 
ψευδοσυναγερμών από κατοικίδια ζώα με 
βάρος 20 κιλά και ύψος έως 50 εκατοστά

• Εξαλείφει τους ψευδοσυναγερμούς που 
προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές χρησιμοποιώντας φακούς 
FresnelTech, φτιαγμένους από POLY IR4 και 
αισθητήρες Excelitas PIR

• Δουλεύει ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες χάρη στην ψηφιακή αντιστάθμιση 
θερμοκρασίας που εφαρμόζει

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Μέγιστη απόδοση

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

• Ανιχνεύει κίνηση μέχρι και 12 μέτρα μακριά

• Επεξεργάζεται όλα τα σήματα ψηφιακά

Αλεξίσφαιρη προστασία

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος

• Χρήση: Εσωτερική

• Ανιχνευτής Αισθητήρας PIR

• Γωνία ανίχνευσης: 88.5 ° οριζόντια / 80 ° κάθετη

• Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2.4 μέτρα

• PET: Βάρος μέχρι 20 kg, ύψος μέχρι 50 cm

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW

• Τροφοδοσία: CR123A μπαταρία

• Τροφοδοσία: 3 V

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από + 5 ° С σε 
+ 40°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: 163х163х36 mm

• Βάρος: 86 gr

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 7 έτη

Πρόσθετος αισθητήρας μικροκυμάτων

Φιλτράρει παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Αποφεύγει τους ψευδοσυναγερμούς ακόμα 
και σε δωμάτια ή αποθήκες που έχουν 
ενεργό κλιματισμό ή συστήματα θέρμανσης

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μέχρι 
5 έτη

MotionProtect Plus

MotionProtect
Plus

MotionProtect

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/motionprotect
https://ajax.electrosystems.gr/proionta/motionprotectplus
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MotionCam 
Ασύρματος	ανιχνευτής	κίνησης	με	
ενσωματωμένη	κάμερα

Με τους ανιχνευτές MotionCam θα γνωρίζετε ανα πάσα στιγμή την 
κατάσταση στο χώρο σας πριν καν οι διαρρήκτες καταλάβουν τι έχει 
συμβεί! Μόλις ανιχνευθεί κίνηση, μια σειρά από κινούμενες φωτογραφίες 
σας αποστέλλονται ώστε να αξιολογήσετε την κατάσταση.

Εύκολη λειτουργία

• Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα

• Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο αναγνώρισης 
SmartDetect για την αποφυγή 
ψευδοσυναγερμών από κατοικίδια ζώα με 
βάρος 20 κιλά και ύψος έως 50 εκατοστά

• Εξαλείφει τους ψευδοσυναγερμούς που 
προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές χρησιμοποιώντας φακούς 
FresnelTech, φτιαγμένους από POLY IR4 και 
αισθητήρες Excelitas PIR

• Δουλεύει ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες χάρη στην ψηφιακή αντιστάθμιση 
θερμοκρασίας που εφαρμόζει

• Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub2 που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.700 
μέτρων μακριά από το Hub2 ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Ανιχνεύει κίνηση μέχρι και 12 μέτρα μακριά

• Μεταδίδει τις εικόνες σε λιγότερο από 9 
δευτερόλεπτα

• Βλέπει ακόμα και στο σκοτάδι

• Λειτουργεί έως και 4 χρόνια με τις 
προεγκατεστημένες μπαταρίες

Αλεξίσφαιρη προστασία

Σύνδεση σε Hub2 με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Χρήση: Εσωτερική

• Εμβέλεια ανίχνευσης: Έως 12 m

• Ευαισθησία: 3 επίπεδα ρύθμισης (low, medium, high)

• Γωνία ανίχνευσης: 88.5° οριζόντια / 80° κάθετα

• Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2.4 m

• PET: Βάρος έως 20 kg, ύψος έως 50 cm

• Οπτικό πεδίο κάμερας: 90°

• Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού: 9sec χρόνος 
μετάδοσης φωτογραφίας / ανάλυση 640x480px

• Προστασία Tamper: Διαθέσιμη

• Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW

• Πρωτόκολλα επικοινωνίας: Jeweller (868.0-868.6 
MHz), Wings

• Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής μονάδας 
(HUB): Έως 1.700 m (σε ανοιχτή περιοχή)

• Τροφοδοτικό: CR123A μπαταρία

• Τάση τροφοδοσίας: 3 V

• Διάρκεια μπαταρίας: Έως 4 χρόνια

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C έως 
+40°C

• Προστασία περιβλήματος: IP50

• Υγρασία λειτουργίας: Έως 75%

• Διαστάσεις: 135x70x60 mm

• Βάρος: 167gr

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 4 έτη

MotionCam

Ο ανιχνευτής MotionCam 
συνεργάζεται με τη μονάδα Hub 2

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/motioncam
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CombiProtect
Ασύρματος	ανιχνευτής	κίνησης	και	θραύσης	
κρυστάλλων	με	λειτουργία	PET

Ασύρματος ανιχνευτής που συνδυάζει ανίχνευση κίνησης και θραύσης 
κρυστάλλων. Η συσκευή ασφαλίζει έναν χώρο από εισβολείς που θα 
εισέρχονταν σπάζοντας παράθυρα και υαλοπίνακες, ανιχνεύοντας την 
θραύση του γυαλιού και την κίνηση στον χώρο.

Εύκολη λειτουργία

• Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα

• Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο αναγνώρισης 
SmartDetect για την αποφυγή 
ψευδοσυναγερμών από κατοικίδια ζώα με 
βάρος 20 κιλά και ύψος έως 50 εκατοστά

• Εξαλείφει τους ψευδοσυναγερμούς που 
προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές χρησιμοποιώντας φακούς 
FresnelTech, φτιαγμένους από POLY IR4 και 
αισθητήρες Excelitas PIR

• Λειτουργεί ορθά σε κάθε χώρο και 
περιβάλλον χάρη σε ψηφιακή αντιστάθμιση 
θερμοκρασίας

• Υλοποιεί ανίχνευση θραύσης δύο 
παραγόντων, φιλτράροντας χαμηλές 
και υψηλές ηχητικές συχνότητες για να
αποτρέψει τους ψευδοσυναγερμούς

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.200 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Ανιχνεύει κίνηση μέχρι και 12 μέτρα μακριά

• Επεξεργάζεται όλα τα σήματα ψηφιακά

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασία

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση
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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 5 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος

• Χρήση: Εσωτερική

• Αισθητήρια: PIR (κίνηση), πυκνωτικό μικρόφωνο
(θραύση κρυστάλλων)

• Ευαισθησία αισθητηρίων: 3 επίπεδα ρυθμιζόμενης 
ευαισθησίας (χαμηλό, κανονικό, υψηλό)

• Γωνία ανίχνευσης: 88.5 ° οριζόντια / 80 ° κάθετη

• PET: Βάρος μέχρι 20 kg, ύψος μέχρι 50 cm

• Ανίχνευση θραύσης κρυστάλλων: Έως τα 9 μέτρα

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW

• Τροφοδοσία: CR123A μπαταρία

• Τροφοδοσία: 3 V

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από + 5 ° С έως 
+ 40°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: 163х163х36 mm

• Βάρος: 92 gr

CombiProtect

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/combiprotect
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MotionProtect Curtain
Ασύρματη	κουρτίνα	που	δημιουργεί	ένα	αόρατο	
φράγμα	προστασίας	σε	κάθε	χώρο.

Η ασύρματη κουρτίνα ανιχνεύει κίνηση σε απόσταση που αγγίζει τα 15 
μέτρα, διαθέτει προστασία IP54 και μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Μέγιστη απόδοση

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

• Ανιχνεύει κίνηση σε απόσταση από 3 εώς 
15 μέτρα 

• Επεξεργάζεται όλα τα σήματα ψηφιακά

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper 

Αλεξίσφαιρη προστασίαΕύκολη λειτουργία

• Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub 
που επιτρέπει απομακρυσμένη 
παραμετροποίηση και περιοδικό έλεγχο
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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 3 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Λευκό / Μαύρο 

• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος 

• Αισθητήριο: Δύο αισθητήρες PIR

• Γωνία ανίχνευσης: 90 ° Κάθετα – 6 Οριζόντια

• Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2.4 μέτρα

• 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 gr

MotionProtect 
Curtain

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/motionprotectcurtain
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DoorProtect
Ασύρματη	μαγνητική	επαφή

Ασύρματη μαγνητική επαφή που ειδοποιεί τον χρήστη αμέσως μόλις 
εντοπιστεί άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους 
τους τύπους πορτών και παραθύρων και περιλαμβάνεται η βάση του.

 Εύκολη λειτουργία 

• Χρησιμοποιεί μαγνήτες reed Βρετανικής 
κατασκευής που μπορούν να διεγερθούν 
εκατομμύρια φορές δίχως να αποτύχουν

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

• Εξοικονομεί πόρους ρυθμίζοντας αυτόματα 
την κατανάλωση ενέργειας του με βάση την 
απόσταση του από το Hub

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.200 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Μπορεί να συνδεθεί με συστήματα 
ασφαλείας και αυτοματισμών άλλων
κατασκευαστών

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασία
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Ενσωματωμένο αισθητήριο κραδασμών 
και ανιχνευτή κλίσης, για τοποθέτηση σε 
παράθυρο με ανάκλιση

Μπορεί να συνδεθεί με συστήματα 
ασφαλείας και αυτοματισμών άλλων 
κατασκευαστών

Διάρκεια ζωής μπαταριών μέχρι 5 χρόνια

DoorProtect Plus
Επιπλέον λειτουργίες

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 7 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος

• Χρήση: Εσωτερική

• Απόσταση από τον μαγνήτη: μέχρι 1 εκατοστό 
(για τον μικρό μαγνήτη), μέχρι 2 εκατοστά (για τον
μεγάλο μαγνήτη)

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW

• Τροφοδοσία: CR123A μπαταρία

• Τροφοδοσία: 3 V

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από + 5 ° С σε 
+ 40°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: Ø 20х90 mm

• Βάρος: 29 gr (χωρίς μαγνήτες)

DoorProtect 
Plus

DoorProtect

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/doorprotect
https://ajax.electrosystems.gr/proionta/doorprotectplus


26

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Εύκολη λειτουργία 

• Υλοποιεί ανίχνευση θραύσης δύο 
παραγόντων, φιλτράροντας χαμηλές 
και υψηλές ηχητικές συχνότητες για να
αποτρέψει τους ψευδοσυναγερμούς

• Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

• Εξοικονομεί πόρους ρυθμίζοντας αυτόματα 
την κατανάλωση ενέργειας του με βάση την 
απόσταση του από το Hub

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1.000 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό
χώρο )

• Ανιχνεύει θραύση κρυστάλλων σε 
απόσταση 9 μέτρων

• Μπορεί να συνδεθεί με συστήματα 
ασφαλείας και αυτοματισμών άλλων
κατασκευαστών

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασία

GlassProtect
Ασύρματος	ανιχνευτής	θραύσης	κρυστάλλων

Διακριτικός ασύρματος ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων. Μπορεί να 
εγκατασταθεί σε απόσταση έως 9 μέτρων από το παράθυρο ή τον υαλοπίνακα 
και φιλτράρει τους ψευδοσυναγερμούς.
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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 7 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος

• Χρήση: Εσωτερική

• Αισθητήριο: Πυκνωτικό μικρόφωνο

• Ανίχνευση θραύσης κρυστάλλων: Έως 9 μέτρα

• Γωνία ανίχνευσης: 180°

• Επίπεδα ευαισθησίας: 3 επίπεδα ρυθμιζόμενης 
ευαισθησίας (χαμηλό, κανονικό, υψηλό)

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW

• Τροφοδοσία: CR123A μπαταρία

• Τροφοδοσία: 3 V

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από + 5 ° С σε + 40°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: Ø 20х90 mm

• Βάρος: 30 gr

GlassProtect

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/glassprotect
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MotionProtect Outdoor
Ασύρματος	ανιχνευτής	κίνησης	εξωτερικού	χώρου	
με	προστασία	anti-masking
και	PET

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης εξωτερικού χώρου με έξυπνη προστασία 
εναντίον των ψευδοσυναγερμών. Η συσκευή λειτουργεί ακόμα και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες και προστατεύεται από σκόνη και σταγόνες.

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.200 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Ανιχνεύει κίνηση σε απόσταση από 3 έως 
15 μέτρα

• Προστασία anti-masking ενάντια σε 
εμπόδια, μπογιά ή αυτοκόλλητα

• Επεξεργάζεται όλα τα σήματα ψηφιακά

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασίαΕύκολη λειτουργία

• Ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

• Κορυφαίας τεχνολογίας ανιχνευτές 
Excelitas PIR και οπτικό στοιχείο 
FresnelTech



Hood
Κάλυμμα προστασίας για το  
MotionProtect Outdoor
από καιρικές συνθήκες.
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Έξυπνος αλγόριθμος LISA που ξεχωρίζει τις αληθι-
νές απειλές από τους ψευδοσυναγερμούς, αγνοώ-
ντας δέντρα, φυτά και μικρά ζώα.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 5 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Λευκό

• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος

• Χρήση: Εξωτερική

• Αισθητήριο: Δύο αισθητήρες PIR

• Γωνία ανίχνευσης: 90 ° Oριζόντια

• Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 0.8 - 1.3 μέτρα

• PET:  έως 80cm, όταν τοποθετηθεί σε ύψος 1m

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοσημάτων: μέχρι 20mW

• Τροφοδοσία: δύο CR123A μπαταρίες και 
προαιρετική εξωτερική τροφοδοσία 5 - 28V DC

• Τροφοδοσία: 3 V

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από -25°С εως 
+60°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 95%

• Διαστάσεις: 183x70x65 mm

• Βάρος: 322 gr

MotionProtect 
Outdoor

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/motionprotectoutdoor
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HomeSiren
Ασύρματη	σειρήνα	εσωτερικού	χώρου

Ασύρματη σειρήνα εσωτερικού χώρου που ειδοποιεί σε περίπτωση 
συναγερμού. Τοποθετείται σε εσωτερικούς χώρους για να προειδοποιήσει 
ή να αποτρέψει τους εισβολείς.

Εύκολη λειτουργία

• Ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση 
συστήματος

• Beep κατά τις καθυστερήσεις εισόδου & 
εξόδου

• Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

• Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 2.000 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Το μήκος συναγερμών και το επίπεδο ήχου 
είναι ρυθμιζόμενα (από 81 έως 105 dB)

• Σύνδεση εξωτερικού LED

• Τροφοδοτείται από μπαταρίες

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος συσκευής: Ασύρματη

• Χρήση: Εσωτερική

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 25 mW

• Τροφοδοσία: 2 Μπαταρίες CR123A

• Τροφοδοσία: 3 V

• Προστασία: IP50

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: Από
-10°С σε + 40°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: 75х76х27 mm

• Βάρος: 97 gr

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 5 έτη

HomeSiren

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/homesiren
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StreetSiren
Ασύρματη	σειρήνα	εξωτερικού	χώρου	με	αντιβανδα-
λιστική	προστασία

Ασύρματη εξωτερική σειρήνα, με φωτεινές ενδείξεις, που ειδοποιεί σε 
περίπτωση κινδύνου. Η σειρήνα τοποθετείται εξωτερικά για να σημάνει 
συναγερμό που μπορεί να ακουστεί από όλους.

Εύκολη λειτουργία

• Ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση 
συστήματος

• Beep κατά τις καθυστερήσεις εισόδου & 
εξόδου

• Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

• Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.500 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Ρυθμιζόμενη διάρκεια συναγερμού και 
επίπεδο έντασης (85 ως 113 dB)

• Τροφοδοτείται από εξωτερική τροφοδοσία
12V DC ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος συσκευής: Ασύρματη

• Τοποθέτηση: Εξωτερική / Εσωτερική

• Tamper: Επιταχυνσιόμετρο

• Τροφοδοσία: Μπαταρίες CR123A ή 
εξωτερική τροφοδοσία 12V DC

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 25 mW

• Προστασία: IP54

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από
-25°С εως +50°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 95%

• Διαστάσεις: 200х200х51 mm

• Βάρος: 528 gr

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 5 έτη

StreetSiren

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/streetsiren
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StreetSiren DoubleDeck με 
Brandplate
Ασύρματη	σειρήνα	εξωτερικού	χώρου	με	 
δυνατότητα	εκτύπωσης	λογοτύπου	και	στοιχεία	
επικοινωνίας

Τώρα με τη νέα σειρήνα StreetSiren DoubleDeck, μπορείτε να τυπώσετε 
το λογότυπό σας στο αποσπώμενο Brandplate καθώς και τηλέφωνο ή 
Website. Έτσι μπορείτε να έχετε μια έξτρα διαφήμιση της εταιρίας σας που 
θα προσελκύει ακόμα περισσότερους νέους πελάτες!

Εύκολη λειτουργία

• Ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση 
συστήματος

• Beep κατά τις καθυστερήσεις εισόδου & 
εξόδου

• Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

• Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.500 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Ρυθμιζόμενη διάρκεια συναγερμού και 
επίπεδο έντασης (85 ως 113 dB)

• Τροφοδοτείται από εξωτερική τροφοδοσία
12V DC ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος συσκευής: Ασύρματη

• Τοποθέτηση: Εξωτερική / Εσωτερική

• Tamper: Επιταχυνσιόμετρο

• Τροφοδοσία: Μπαταρίες CR123A ή 
εξωτερική τροφοδοσία 12V DC

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 25 mW

• Προστασία: IP54

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από
-25°С εως +50°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 95%

• Διαστάσεις: 200х200х51 mm

• Βάρος: 528 gr

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 5 έτη
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KeyPad
Ασύρματο	πληκτρολόγιο

Το Ajax KeyPad επιτρέπει την διαχείριση του συστήματος Ajax. 
Όπλιση του συστήματος με κωδικό πρόσβασης ή με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Αποστολή σήματος αφόπλισης υπό απειλή στο 
Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Εύκολη λειτουργία 

• Όπλιση / Αφόπλιση με προσωπικό κωδικό

• Οπλισμός με ένα κουμπί

• Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub και 
επιβεβαίωση παράδοσης οποιασδήποτε
εντολής

Μέγιστη απόδοση

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

• Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Νυκτός

• Ένδειξη κατάστασης συστήματος

• Προστασία κωδικών πρόσβασης

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασία
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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 2 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος συσκευής: Ασύρματη

• Χρήση: Εσωτερική

• Κωδικός Duress: Διαθέσιμος

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW

• Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες ΑΑΑ

• Τροφοδοσία: 3 V

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: Από
-10°С σε + 40°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: 150х103х14

• Βάρος: 197 gr

Keypad

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/keypad
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 Προστατευμένη επικοινω-
νία και επαλήθευση χάρη σε 
κρυπτογράφηση κυλιόμενου 
κωδικού

Μέσω της αμφίδρομη επικοινωνίας 
με το Hub, το τηλεχειριστήριο μπο-
ρεί να επιβεβαιώσει την παράδοση 
κάθε εντολής

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.300 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Εξοπλισμένο με πλήκτρο πανικού

• Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Νυκτός

SpaceControl
Ασύρματο	τηλεχειριστήριο	με	πλήκτρο	πανικού

Τέσσερα πλήκτρα λειτουργιών που μπορούν να ελέγξουν το σύστημα. Με 
το SpaceControl ο χειρισμός του συστήματος γίνεται
απλός και γρήγορος. Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο Hub είναι 
κρυπτογραφημένα, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ευκολία στην χρήση Αλεξίσφαιρη προστασία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Αριθμός πλήκτρων: 4

• Πλήκτρο πανικού: Διαθέσιμο

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW

• Τροφοδοσία: Μπαταρία CR2032

• Τροφοδοσία: 3 V

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από
-25°С εως +50°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 95%

• Διαστάσεις: 65x37x10 mm

• Βάρος: 13 gr

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 3 έτη

SpaceControl

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/spacecontrol


40

Χωρίς εσφαλμένους συναγερμούς

• Το σώμα του Ajax Button έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τους 
εσφαλμένους συναγερμούς ακόμα και αν καθίσετε πάνω σε αυτό. 
Επιπλέον, για να εξασφαλίσετε πρόσθετη προστασία, μπορείτε να το 
ρυθμίσετε να ανταποκρίνεται μόνο σε διπλό ή συνεχόμενο πάτημα (για
1,5 δευτερόλεπτο).

Button
Μπουτόν	με	ενσωματωμένο	LED

Μπουτόν με ενσωματωμένο LED που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 
κουμπί πανικού, ιατρικής βοήθειας ή ελέγχου για χρήση σε αυτοματισμούς. 
Πατήστε το σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και θα στείλει άμεσα 
συναγερμό στο Hub, ενώ το LED θα ανάψει για να υποδείξει την επιτυχή 
παράδοση του σήματος. Το σύστημα ασφαλείας θα ειδοποιήσει το Κέντρο 
Λήψης Σημάτων και θα στείλει ειδοποιήσεις στα τηλέφωνα ανάγκης 
που έχετε ορίσει. Μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει τις σειρήνες για να 
τρομάξει τους εισβολείς.

Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.300 μέ-
τρων μακριά από το Hub (σε ανοιχτό χώρο)

Επιβεβαίωση παράδοσης εντολής 
μέσω του ενσωματωμένου LED

Κρυπτογράφηση AES με τροπο-
ποιημένο αλγόριθμο

Αναπήδηση συχνότητας

Μέγιστη απόδοση
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Αριθμός πλήκτρων: 1

• Προστασία από εσφαλμένους συναγερμούς:
Διαθέσιμο

• Τροφοδοσία: CR2032 μπαταρία

• Τάση τροφοδοσίας: 3 V

• Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 χρόνια

• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από -10°C 
έως +40°C

• Υγρασία λειτουργίας: Έως 75%

• Προστασία περιβλήματος: IP54

• Διαστάσεις: 47x35x13 mm

• Βάρος: 16 gr

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 5 έτη

Button

Το ήξερες ότι το button διαθέτει 
2 τρόπους λειτουργίας;

Λειτουργία	πανικού Έξυπνη	λειτουργία

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/button
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FireProtect
Ασύρματος	πυρανιχνευτής	με	
ενσωματωμένη	σειρήνα

Ασύρματος πυρανιχνευτής με αισθητήρα θερμοκρασίας, που λειτουργεί σε 
24ωρη βάση και ειδοποιεί αμέσως για την παρουσία καπνού ή απότομης 
αύξησης της θερμοκρασίας.

Εύκολη λειτουργία

• Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς 
Hub

• Έχει ενσωματωμένη σειρήνα για τους 
συναγερμούς παρουσίας καπνού ή απότομης 
αύξησης θερμοκρασίας

• Έλεγχος της θαλάμης καπνού με ένα κλικ 
στην εφαρμογή Ajax PRO ή αυτόματα, μια 
φορά την ημέρα

• Άμεσες ειδοποιήσεις που αφορούν την 
συντήρηση του ανιχνευτή

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1,300 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Ανιχνευτής καπνού

• Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας ακόμα 
και χωρίς καπνό αμέσως ενεργοποιεί τον 
συναγερμό

• Μπορούν να συνδυαστούν πολλοί 
ανιχνευτές FireProtect για να 
δημιουργήσουν ένα σύστημα 
πυρανίχνευσης που σημάνει συναγερμό
ταυτόχρονα

• Διπλός έλεγχος πριν σταλθεί συναγερμός

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Προστασία Tamper

Αλεξίσφαιρη προστασία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος

• Χρήση: Εσωτερική

• Αισθητήριο: φωτοηλεκτρικός και 
θερμοηλεκτρικός αισθητήρας

• Ενεργοποίηση σε θερμοκρασίες: από +54°С 
έως 65°С

• Τύπος συναγερμού: Φωτεινή και ηχητική 
ένδειξη

• Ένταση ενσωματωμένης σειρήνας: 85 dB

• Πρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας: 
Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW

• Τροφοδοσία: 2 Μπαταρίες CR2

• Τροφοδοσία: 3 V

• Εφεδρική μπαταρία: CR2032

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: από 0 ° С 
έως + 65°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 80%

• Διαστάσεις: 132x132x31 mm

• Βάρος: 220 gr

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής που εντοπίζει καπνό και 
επικίνδυνα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα

Διπλός έλεγχος πριν την αποστολή συναγερμού

Η διάρκεια ζωής των μπαταριών φτάνει τα 4 χρόνια

FireProtect Plus

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 4 έτη

FireProtect 
Plus

FireProtect

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/fireprotect
https://ajax.electrosystems.gr/proionta/fireprotectplus
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LeaksProtect
Ασύρματος	ανιχνευτής	πλημμύρας

Ασύρματος ανιχνευτής πλημμύρας που εντοπίζει διαρροές μέσα σε λίγα 
μόλις δευτερόλεπτα. Τοποθετείται χωρίς εργαλεία.

Εύκολη λειτουργία

• Οι συναγερμοί σταματάνε αυτόματα εάν 
στεγνώσει το νερό

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

• Εξοικονομεί πόρους, ρυθμίζοντας την 
κατανάλωση ενέργειας με βάση την 
απόσταση του από το Hub

Οι συναγερμοί σταματάνε αυτόμα-
τα εάν στεγνώσει το νερό

 Αμφίδρομη επικοινωνία με τα 
Hub που επιτρέπει παραμετρο-
ποίηση και περιοδικό έλεγχο

Εξοικονομεί πόρους, ρυθμίζοντας 
την κατανάλωση ενέργειας
με βάση την απόσταση του από 
το Hub

Αλεξίσφαιρη προστασίαΜέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.300 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Έγκαιρη ανίχνευση πλημμύρας

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

 Η ισχύς του σήματος και η ζώνη 
ανίχνευσης μπορούν να δοκιμαστούν 
απομακρυσμένα

Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε 
το περιφερειακό όταν χρησιμοποιείτε 
την βάση SmartBracket

Απλή εγκατάσταση
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Άσπρο / Μαύρο

• Τύπος συσκευής: Ασύρματη

• Χρήση: Εσωτερική

• Τροφοδοσία: 2 AAA

• Τροφοδοσία: 3 V

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 20 mW

• Προστασία: IP65

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: Από 0°С 
σε + 50°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 100%

• Διαστάσεις: 56x56x14 mm

• Βάρος: 40 g

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
είναι μέχρι 3 έτη

LeaksProtect

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/leaksprotect
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Εύκολη λειτουργία

• Λειτουργία: 110-230 V

• Διατηρεί τις ρυθμίσεις του μετά από 
διακοπή ρεύματος

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Μέγιστη απόδοση

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1.000 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό
χώρο )

• Επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση 
των συνδεδεμένων συσκευών μέσω 
εφαρμογής

• LED που δείχνει το επίπεδο ισχύος που 
καταναλώνεται από τις συνδεδεμένες 
συσκευές.

• Υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας και 
την εμφανίζει στην εφαρμογή

Προστασία από υπερτάσεις 
και υπερθέρμανση

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία 

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Αλεξίσφαιρη προστασία

Εγκαθίσταται απευθείας σε πρίζα ή 
πολύπριζο

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να 
δοκιμαστεί απομακρυσμένα

Απλή εγκατάσταση

Socket
Ασύρματη	πρίζα	με	μετρητή	κατανάλωσης

Το Socket είναι ένας εύκολος στην χρήση διακόπτης. Κάνει τους χώρους 
σας πιο έξυπνους και άνετους. Χρησιμοποιώντας το Socket, μπορείτε 
εύκολα να χειριστείτε συσκευές, να τις προστατεύσετε από υπέρταση και 
να αυτοματοποιήσετε διαδικασίες.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Μαύρο / Λευκό

• Διακόπτης: Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ

• Μέγιστο ρεύμα φορτίων: 11 Α

• Επιτρεπόμενη ισχύς: Μέχρι 2.5 kW (230 V)

• Επιτρεπόμενη ισχύς: Μέχρι 1.2 kW (120V)

• Παράμετροι καταγραφής: ρεύμα, τάση, ισχύς

• Προστασία θερμοκρασίας: Πάνω από 85°С

• Προστασία τάσης: κάτω από 184V και πάνω 
από 253V

• Ισχύς ραδιοσημάτων: μέχρι 25mW

• Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση 
αναμονής: λιγότερο από 1 Wh

• Προστασία: IP20

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: 65.5х45х45 mm

• Βάρος: 58 g

Socket

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/socket


48

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Αριθμός ζωνών: 18

• Υποστηριζόμενοι τύποι επαφών: NO, NO (δίχως αντίσταση), EOL 
(NO με αντίσταση), EOL (NC με αντίσταση)

• Αντίσταση EOL: Από 1kΩ έως 7,5kΩ

• Τύποι σημάτων συναγερμού: Λειτουργία Παλμού και Δισταθής 
Λειτουργία

• Τροφοδοσία: 110 – 255 V, 50/60 Hz

• Εφεδρική τροφοδοσία: 12V DC

• Υποστηριζόμενοι τύποι μπαταριών: Μπαταρία 4 ή 9 Ah (Δεν 
περιλαμβάνεται)

MultiTransmitter
Η	επέκταση	που	επιτρέπει	τη	σύνδεση	
ενσύρματων	αισθητηρίων	στο	σύστημα	Ajax

Μετατρέψτε το καλωδιακό σύστημα συναγερμού σε έξυπνο σύστημα 
Ajax. Με το Multi Transmitter οι χρήστες έχουν τον έλεγχο του 
συναγερμού από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω του κινητού τους. 
Οι ειδοποιήσεις είναι άμεσες και περιεκτικές και τα σενάρια 
αυτοματισμού αποτρέπουν ζημιές. 
Ο εγκαταστάτης μπορεί να παραμετροποιήσει απομακρυσμένα το 
σύστημα μέσω της εφαρμογής Ajax Pro.

• Τροφοδοσία συνδεδεμένων ανιχνευτών: 12V DC, ως 
1 A για όλες τις εξόδους τροφοδοσίας

• Προστασία: Tamper

• Συμβατότητα: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX

• Μέγιστη ισχύς εκπομπής: Ως τα 7,29mW

• Εμβέλεια σήματος: Ως τα 2000 μέτρα (σε ανοιχτό
χώρο) 

• Όρια θερμοκρασίας: Από -10°С ως +40°С

• Όρια υγρασίας: Ως και 75%



Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Tάση εισόδου: 8-20 V DC

• Τάση εξόδου: 
12V PSU for Hub/ Hub Plus/ReX - 4.65 V ±3% 
12V PSU for Hub 2 - 4.65 V ±3%

• Switch-on voltage: 8 V ±2.5%

• Switch-off voltage 6.9-7.5 V (ανάλογα το φορτίο) Max Input current:
1 A

• Ρεύμα εξόδου: 1.5 A Socket 6.5x2 mm

• Plug: 5.5x2.1 mm (power jack)

• Διαστάσεις 
12V PSU for Hub/ Hub Plus/ ReX - 7 38x64xl 3 mm 
12V PSU for Hub 2 - 98x70xl 7 mm

• Βάρος 
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX - 30 g 
12V PSU for Hub 2 - 28 g

12V PSU
Εναλλακτική	μονάδα	παροχής	ρεύματος	για	την	
κεντρική	μονάδα

Οι πλακέτες 12V PSU επιτρέπουν τη σύνδεση των κεντρικών 
μονάδων Hub, Hub Plus, Hub 2 και ReX σε δίκτυο χαμηλής τάσης ή σε 
εξωτερική μπαταρία.
Χρησιμοποιήστε το σύστημα Ajax σε εγκαταστάσεις που δεν υπάρχει 
ηλεκτρικό ρεύμα ή δεν υπάρχει σταθερή παροχή. 

Χρήση	σε	αποθήκες Χρήση	σε	τροχόσπιτα

Χρήση	σε	σκάφη

49
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WallSwitch
Ασύρματος	διακόπτης	με	μετρητή	κατανάλωσης

Επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών. Χρησιμοποιείται για 
να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει ηλεκτρικά σίδερα, πύλες και 
θερμοσίφωνες.

Εύκολη λειτουργία 

• Χρησιμοποιεί απομακρυσμένη κεραία για
καλύτερη λήψη

• Λειτουργία: 110-230 V

• Διατηρεί τις ρυθμίσεις του μετά από 
διακοπή ρεύματος

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Προστασία από υπερτάσεις 
και υπερθέρμανση

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Μέγιστη Απόδοση

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1.000 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό
χώρο )

• Επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση 
των συνδεδεμένων συσκευών μέσω 
εφαρμογής

• Υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας και 
την εμφανίζει στην εφαρμογή

Αλεξίσφαιρη προστασία

Τοποθετείται εντός του κουτιού διακό-
πτη

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να 
δοκιμαστεί απομακρυσμένα

Απλή εγκατάσταση
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Μαύρο

• Διακόπτης: Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ

• Μέγιστο ρεύμα φορτίων: 13 Α

• Επιτρεπόμενη ισχύς: Μέχρι 3 kW (230V)

• Επιτρεπόμενη ισχύς: Μέχρι 1.5 kW (110V)

• Παράμετροι καταγραφής: ρεύμα, τάση, ισχύς

• Μέγιστη προστασία θερμοκρασίας: πάνω 
από 65 ° С μέσα στο κουτί του διακόπτη

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 25 mW

• Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση 
αναμονής: λιγότερο από 1 Wh

• Προστασία: IP20

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: 38х25х18 mm

• Βάρος: 30 g

WallSwitch

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/wallswitch
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Relay
Ασύρματο	ρελέ	ξηρής	επαφής

Ασύρματο ρελέ για τηλεχειρισμό εξοπλισμού χαμηλού ρεύματος. 
Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ηλεκτρικών κλειδαριών, ρολών, πυλών 
και την επανεκκίνηση συσκευών.

Εύκολη λειτουργία 

• Χρησιμοποιεί απομακρυσμένη κεραία για
καλύτερη λήψη

• Λειτουργία: 7 - 24 V

• Διατηρεί τις ρυθμίσεις του μετά από 
διακοπή ρεύματος

• Αμφίδρομη επικοινωνία με το Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

Προστασία από υπερτάσεις 
και υπερθέρμανση

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος 
και κρυπτογράφηση των 
καναλιών επικοινωνίας

Επαλήθευση για να αποτρα-
πεί η πλαστοπροσωπία

Μέγιστη Απόδοση

• Λειτουργεί σε απόσταση έως και 1.000 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό
χώρο )

• Επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση 
των συνδεδεμένων συσκευών μέσω 
εφαρμογής

• Υποστηρίζει λειτουργία παλμού

Αλεξίσφαιρη προστασία

Τοποθετείται εντός κουτιού διακλά-
δωσης, ηλεκτρικού πίνακα ή κουτιού 
διακόπτη

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να 
δοκιμαστεί απομακρυσμένα

Απλή εγκατάσταση

Relay K1

Ajax Relay

Power Source

Lock

12/24V

NC

NC
NO

NC
NO

NO

C
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Χρώμα: Μαύρο

• Διακόπτης: Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ

• Τροφοδοσία: 7 - 24V DC

• Μέγιστο ρεύμα φορτίων: 5A στα 36V DC, 
13Α στα 230V AC

• Ισχύς εξόδου: Μέχρι 3 kW (230V)

• Παράμετροι καταγραφής: τάση

• Προστασία θερμοκρασίας: πάνω από 65°C 
στη θέση της εγκατάστασης ή πάνω από 
85°C μέσα στη συσκευή

• Ισχύς ραδιοσημάτων: μέχρι 25mW

• Κατανάλωση ισχύος: λιγότερο από 1 Wh

• Προστασία: IP20

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: 38х25х18 mm

• Βάρος: 25 gr

Relay

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/relay
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Τransmitter
Ασύρματη	πλακέτα	ενοποίησης	ανιχνευτών	άλλων	
κατασκευαστών

Το Transmitter σας επιτρέπει να συνδέσετε ενσύρματους ανιχνευτές στο 
σύστημα Ajax. Μετατρέπει κάθε ενσύρματο αισθητήριο σε ασύρματο.

Εύκολη λειτουργία 

• Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Hub που 
επιτρέπει παραμετροποίηση και περιοδικό 
έλεγχο

• Ένδειξη μπαταρίας στην εφαρμογή για το
κινητό

Επαλήθευση για να αποτραπεί η 
πλαστοπροσωπία

Ανίχνευση μπλοκαρίσματος και 
κρυπτογράφηση των καναλιών 
επικοινωνίας

Αν αποσυναρμολογηθεί, ενεργο-
ποιεί αμέσως συναγερμό

Tamper

Μέγιστη Απόδοση

• Λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 1.600 
μέτρων μακριά από το Hub ( σε ανοιχτό 
χώρο )

• Λειτουργεί σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους

• Συνεργάζεται με ενσύρματους και 
αυτόνομους ανιχνευτές με καλωδιακή 
έξοδο

Αλεξίσφαιρη προστασία

Σύνδεση σε Hub με μερικά κλικ και 
κωδικό QR

Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να 
δοκιμαστεί απομακρυσμένα

Απλή εγκατάσταση
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Τύπος συσκευής: Ασύρματη

• Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων
συσκευών: 1

• Tamper: Επιταχυνσιόμετρο

• Παρακολούθηση απόδοσης: Ναι

• Ιστορικό συναγερμών και ειδοποιήσεις 
service: Ναι

• Είσοδοι alarm: 1

• Είσοδοι tamper: 1

• Έξοδος τροφοδοσίας: 3.3 V

• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Διαθέσιμος

• Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: 25 mW

• Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας : Από
-25°С εως +50°С

• Υγρασία λειτουργίας: Μέχρι 75%

• Διαστάσεις: 100x39x22 mm

• Βάρος: 74 gr

Transmitter

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/transmitter
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ocBridge Plus
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.

Συνδέεται σε σύστημα συναγερμού 
χρησιμοποιώντας 12 εξόδους 
transistor.

Συνδέεται με PC μέσω USB θύρας.

Απλή εγκατάστασηΜέγιστη απόδοση

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

• Χωρητικότητα έως 100 συσκευές.

• Προστασία παρεμβολών, μεταπήδηση 
συχνότητας, κρυπτογραφημένη σύνδεση

Εύκολη λειτουργία

• Οι ανιχνευτές ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας 
διαφορετικό κανάλι επικοινωνίας.

• Επικοινωνία κάθε 12 - 300 sec για επίβλεψη 
συστήματος.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Ισχύς σήματος : 25mW

• Πρωτόκολλο επικοινωνίας : Jeweller 
(868.0-868.6 MHz)

• Μέγιστη εμβέλεια μεταξύ ασύρματου 
περιφερειακού και ocBridge : Εως 2.000μ 
σε ανοιχτό χώρο

• Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων
συσκευών : 100

• Προστασία παρεμβολών

• Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας

• Αριθμός ενσύρματων εξόδων / εισόδων : 
13 (8+4+1)/1 

• Τάση τροφοδοσίας: DC 8 - 14V

• Θερμοκρασία λειτουργίας: Από -20°C (-4°F) 
έως +50°C (+140°F)

• Υγρασία λειτουργίας: Λιγότερη από 90%

• Διαστάσεις: 95x92x18 mm

https://ajax.electrosystems.gr/proionta/ocbridgeplus
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Συχνές ερωτήσεις
Τι μπορώ να κάνω με το σύστημα Ajax μου;
Το σύστημα Ajax μπορεί εύκολα να επεκταθεί με ανιχνευτές εισόδου, πυρκαγιάς και πλημμύρας, καθώς και ρελέ για την 
εξ' αποστάσεως διαχείριση ηλεκτρικών συσκευών. Μπορείτε να αγοράσετε και να προσθέσετε επιπλέον συσκευές στο 
σύστημα μεμονωμένα. Οι ανιχνευτές μπορούν να συνδεθούν πολύ εύκολα με μερικά μόνο κλίκ στην εφαρμογή για κινητά.

Πόσο συχνά χρειάζονται αλλαγή οι μπαταρίες των συσκευών;
Οι συσκευές Ajax τροφοδοτούνται από μπαταρίες και όχι από το δίκτυο όπως λειτουργούν τα ενσύρματα συστήματα. 
Έχοντας αυτό κατά νου, η Ajax ανέπτυξε ένα ειδικό πρωτόκολλο επικοινωνίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης που 
επιτρέπει στο σύστημα να προστατεύει το σπίτι ή το γραφείο σας για όσο το δυνατόν περισσότερο - έως και 5 χρόνια. 
Όταν η μπαταρία φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, ο Ajax θα σας στείλει μια ειδοποίηση. Εάν είστε περίεργοι, μπορείτε πάντα να 
ελέγχετε τα επίπεδα μπαταρίας ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Πώς μπορώ να παρακολουθώ το σύστημα ασφαλείας Ajax;
Ο ευκολότερος τρόπος παρακολούθησης είναι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ajax Security System για iOS και Android. 
Η εφαρμογή θα σας επιτρέψει να οπλίσετε / αφοπλίσετε το σύστημα και να δημιουργήσετε καρτέλες με τις συσκευές 
σας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του σήματος, τη στάθμη της μπαταρίας και τη 
θερμοκρασία). Το σύστημα μπορεί επίσης να ελεγχθεί με το Ajax SpaceControl και/ή το KeyPad. 

Η γάτα μου ή μια σκούπα-ρομπότ θα ενεργοποιήσει το συναγερμό;
Οι συσκευές Ajax χρησιμοποιούν έναν ψηφιακό αλγόριθμο για την ανίχνευση της ανθρώπινης κίνησης. Εάν τα κατοικίδια 
ζώα σας είναι μικρότερα από 50 εκατοστά και 20 κιλά, δεν θα πρέπει να ενεργοποιούν τους ανιχνευτές Ajax.

Υποστηρίζει ο Ajax παρακολούθηση βίντεο;
Οι κάμερες τρίτων κατασκευαστών μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα ασφαλείας χρησιμοποιώντας εφαρμογές Ajax. 
Μπορείτε να επιλέξετε σχεδόν οποιαδήποτε κάμερα που υποστηρίζει RTSP ή να ενσωματώσετε πανεύκολα και γρήγορα 
IP κάμερες και DVR των εταιριών Dahua, Hikvision, Uniview, Safire.

Πώς με ενημερώνει το σύστημα Ajax για ένα έκτακτο περιστατικό;
Ο Ajax χρησιμοποιεί push ειδοποιήσεις, μηνύματα SMS ή κλήσεις προς τον κάτοχο του συστήματος για να τον ενημερώσει 
για κάποιο συμβάν. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις των ειδοποίησεών σας στην εφαρμογή για κινητά.

Πώς καταφέρνει ο Ajax να στέλνει ειδοποιήσεις τόσο γρήγορα;
Το Hub παρακολουθεί συνεχώς τους συνδεδεμένους ανιχνευτές. Αν ενεργοποιηθεί ένας ανιχνευτής, μεταδίδει αμέσως 
αυτή την πληροφορία. Το Hub αποστέλλει μια ειδοποίηση στο smartphone του ιδιοκτήτη του συστήματος ή / και σε έναν 
κεντρικό σταθμό παρακολούθησης. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μόνο λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Τι θα συμβεί αν κοπεί το internet;
Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, ο Ajax λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα επαγγελματικά συστήματα 
ασφαλείας: οι ανιχνευτές παρακολουθούν την κατάσταση και στέλνουν πληροφορίες στο Hub. Εάν εντοπιστεί κίνδυνος, οι 
σειρήνες του συστήματος θα σας ενημερώσουν άμεσα.

Εάν κοπεί το ρεύμα, θα μείνω απροστάτευτος;
Όχι. Ο Ajax θα συνεχίσει να προστατεύει το σπίτι σας, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος. Όλοι οι 
ανιχνευτές λειτουργούν με μπαταρία και υπάρχει επίσης μια εφεδρική μπαταρία εγκατεστημένη στο Hub που παρέχει 
έως και 16 ώρες αξιόπιστης λειτουργίας. Μόλις το ρεύμα επανέλθει, το Hub θα επαναφορτίσει αυτόματα την εφεδρική 
μπαταρία.

Μπορεί κάποιος να αποκτήσει παράνομα πρόσβαση στον Ajax;
Ο Ajax είναι ένα κλειστό οικοσύστημα. Οι παραβιάσεις έχουν εξαλειφθεί αντικαθιστώντας τους κλασικούς αλγορίθμους 
με νέους που έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά από την Ajax. Έχουν αναπτύξει το δικό τους λογισμικό και δημιούργησαν 
από το μηδέν την τεχνολογία ραδιοεπικοινωνιών Jeweler με προστασία πολλαπλών επιπέδων. Το λειτουργικό σύστημα 
πραγματικού χρόνου OS Malevich είναι απρόσβλητο από ιούς και το πρωτόκολλο IoT εξαλείφει τη δυνατότητα χρήσης 
του εξοπλισμού Ajax σε δίκτυα botnet. Επιπλέον, για να αποτραπούν αποτελεσματικά τυχόν μελλοντικές επιθέσεις, 
διενεργούνται τακτικά δοκιμές διείσδυσης στις οποίες συμμετέχουν εξωτερικοί ελεγκτές.

Μπορεί ο Ajax να μπλοκαριστεί;
Σε αντίθεση με τα περισσότερα ασύρματα και ενσύρματα συστήματα ασφαλείας, ο Ajax χρησιμοποιεί διπλά κανάλια 
επικοινωνίας για την αποστολή δεδομένων. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα από τα κανάλια, το σύστημα 
Ajax μεταβαίνει αυτόματα στο άλλο. Εάν ένας εισβολέας μπλοκάρει το σήμα GSM, το σύστημα στέλνει συναγερμό 
χρησιμοποιώντας Ethernet ή Wi-Fi.
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