Ασύρματοι συναγερμοί Ajax
MotionProtect, DoorProtect, GlassProtect,
SpaceControl, FireProtect, ocBridge Plus

Ajax Hub KIT (White)
• 1 x Ajax Hub
Ο εγκέφαλος του συστήματος συναγερμού Ajax.
• 1 x Ajax MotionProtect
Ανιχνευτής κίνησης PIR με λειτουργία αποφυγής
κατοικιδίων ζώων.
• 1 x Ajax DoorProtect
Μαγνητικός ανιχνευτής πόρτας και παραθύρου.
• 1 x Ajax SpaceControl
Τηλεχειριστήριο με πλήκτρο πανικού.

356.00€
20.69.117.221

Ajax Hub KIT (Black)
• 1 x Ajax Hub
Ο εγκέφαλος του συστήματος συναγερμού Ajax.
• 1 x Ajax MotionProtect
Ανιχνευτής κίνησης PIR με λειτουργία αποφυγής
κατοικιδίων ζώων.
• 1 x Ajax DoorProtect
Μαγνητικός ανιχνευτής πόρτας και παραθύρου.
• 1 x Ajax SpaceControl
Τηλεχειριστήριο με πλήκτρο πανικού.

356.00€
20.69.125.221
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Ajax MotionProtect
Ανιχνευτής κίνησης PIR με λειτουργία
αποφυγής κατοικιδίων ζώων
Το Ajax MotionProtect ανιχνεύει το πρώτο βήμα του εισβολέα
στην ιδιοκτησία σας αλλά αγνοεί κατοικίδια ζώα.

74.00€

Μέγιστη απόδοση

20.52.122.221

74.00€
20.52.121.221

Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.700 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Ανιχνεύει κίνηση εώς 12 μέτρα μακριά.
Ανιχνεύει το πρώτο βήμα του εισβολέα.
Επεξεργάζεται τα σήματα ανίχνευσης με
ψηφιακό τρόπο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύκολη λειτουργία

•
•
•
•

Ρυθμιζόμενο σε τρία διαφορετικά επίπεδα
ευαισθησίας.
Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο SmartMotion
για αποφυγή εσφαλμένων συναγερμών
από κατοικίδια ζώα με βάρος μικρότερο
από 20kg.
Εξαλείφει ψευδείς συναγερμούς
από εξοπλισμό που προκαλεί
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές,
με χρήση του οπτικού εξαρτήματος
FresnelTech υλικού POLY IR4 και
αισθητήρα Excelitas PIR.
Λειτουργεί κάτω από όλες σχεδόν
τις συνθήκες λόγω της τεχνολογίας,
ψηφιακής αντιστάθμισης θερμοκρασίας
που διαθέτει.
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 7
χρόνια.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
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
Επιλογή αγνόησης κατοικιδίων ζώων: Βάρος
έως 20 kg, ύψος έως 50 cm
Προστασία Tamper: Διαθέσιμη
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.700 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Τροφοδοτικό: CR123A μπαταρία
Τάση τροφοδοσίας: 3 V
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 7 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +50°C
Υγρασία λειτουργίας: Έως 80%
Διαστάσεις: 110x65x50 mm

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα.
Ανίχνευση Jamming (παρεμβολής) και
αλλαγή συχνότητας.
Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο κανάλι
επικοινωνίας.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της σύνδεσης και η περιοχή
ανίχνευσης του αισθητηρίου, μπορούν να
ελεγχθούν απομακρυσμένα.
Τα περιφερειακά συνδέονται στο Ajax Hub
με ένα μόνο click.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα
συναγερμού άλλων κατασκευαστών με
χρήση των επεκτάσεων uartBridge και
Bridge Plus.

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr
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Ajax MotionProtect Plus
Ανιχνευτής κίνησης PIR και MW
με λειτουργία αποφυγής
κατοικιδίων ζώων
Το Ajax MotionProtect Plus ανιχνεύει το πρώτο βήμα
ενός εισβολέα, αλλά αγνοεί τα κατοικίδια ζώα, τα ρεύματα
και το θόρυβο από ένα κλιματιστικό. Οι ραδιοσυχνότητες
φιλτράρουν τις παρεμβολές που δημιουργούνται από τη
θερμική ακτινοβολία σε συνδυασμό με την κίνηση κάποιας
κουρτίνας ή τις έντονες αντανακλάσεις.

Μέγιστη απόδοση

104.00€
20.52.202.221

104.00€
20.52.182.221

Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.200 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Ανιχνεύει κίνηση εώς 12 μέτρα μακριά.
Αποφεύγει τους ψευδείς συναγερμούς
ακόμη και σε δωμάτια ή αποθήκες με
ενεργά κλιματιστικά και τζάκια.
Ανιχνεύει το πρώτο βήμα του εισβολέα.
Επεξεργάζεται τα σήματα ανίχνευσης με
ψηφιακό τρόπο.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα.
Ανίχνευση Jamming (παρεμβολής) και
αλλαγή συχνότητας.
Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο κανάλι
επικοινωνίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
• Στοιχείο ανίχνευσης : Pyrosensor και
μικροκύματα (24GHz)
• 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
• Επιλογή αγνόησης κατοικιδίων ζώων: Βάρος
έως 20 kg, ύψος έως 50 cm
• Προστασία Tamper: Διαθέσιμη
• Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
• Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.200 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
• Τροφοδοτικό: CR123A μπαταρία
• Τάση τροφοδοσίας: 3 V
• Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 χρόνια
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +50°C
• Υγρασία λειτουργίας: Έως 80%
• Διαστάσεις: 110x65x50 mm
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Εύκολη λειτουργία
Ρυθμιζόμενο σε τρία διαφορετικά επίπεδα
ευαισθησίας.
Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο SmartMotion
για αποφυγή εσφαλμένων συναγερμών
από κατοικίδια ζώα με βάρος μικρότερο
από 20kg.
Εξαλείφει ψευδείς συναγερμούς
από εξοπλισμό που προκαλεί
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές,
με χρήση του οπτικού εξαρτήματος
FresnelTech υλικού POLY IR4 και
αισθητήρα Excelitas PIR.
Λειτουργεί κάτω από όλες σχεδόν
τις συνθήκες λόγω της τεχνολογίας,
ψηφιακής αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
Φιλτράρει τις παρεμβολές με τη σάρωση
ραδιοσυχνοτήτων
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 5 χρόνια.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της σύνδεσης και η περιοχή
ανίχνευσης του αισθητηρίου, μπορούν να
ελεγχθούν απομακρυσμένα.
Τα περιφερειακά συνδέονται στο Ajax Hub
με ένα μόνο click.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα
συναγερμού άλλων κατασκευαστών με
χρήση των επεκτάσεων uartBridge και
Bridge Plus.

Ajax CombiProtect
Ανιχνευτής κίνησης PIR και θραύσης
κρυστάλλων με λειτουργία αποφυγής
κατοικιδίων ζώων
Το Ajax CombiProtect ανιχνεύει το πρώτο βήμα ενός
ανθρώπινου εισβολέα, αλλά αγνοεί την κίνηση κατοικιδίων
ζώων και κλιματιστικών. Ανιχνεύει τη θραύση παραθύρων έως
και 9 μέτρα από τον ανιχνευτή.

104.00€

Μέγιστη απόδοση

20.52.180.221

104.00€
20.52.181.221

Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.200 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Ανιχνεύει κίνηση εώς 12 μέτρα μακριά.
Ανιχνεύει θραύση κρυστάλλων μέχρι 9
μέτρα.
Ανιχνεύει το πρώτο βήμα του εισβολέα.
Επεξεργάζεται τα σήματα ανίχνευσης με
ψηφιακό τρόπο.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα.
Ανίχνευση Jamming (παρεμβολής) και
αλλαγή συχνότητας.
Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο κανάλι
επικοινωνίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
Χρήση: Εσωτερική
Εμβέλεια ανίχνευσης: Έως 12 m
Ευαισθησία κίνησης και θραύσης : 3 επίπεδα
ρύθμισης (low, medium, high)
Γωνία ανίχνευσης: 88.5° οριζόντια / 80°
κάθετα
Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2.4 m
Επιλογή αγνόησης κατοικιδίων ζώων: Βάρος
έως 20 kg, ύψος έως 50 cm
Εμβέλεια ανίχνευσης θραύσης : Εως 9μ.
Στοιχείο ανίχνευσης : Pyrosensor, μικρόφωνο
Προστασία Tamper: Διαθέσιμη
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.200 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Τροφοδοτικό: CR123A μπαταρία
Τάση τροφοδοσίας: 3 V
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +50°C
Υγρασία λειτουργίας: Έως 80%
Διαστάσεις: 110x65x50 mm

Εύκολη λειτουργία
Ρυθμιζόμενο σε τρία διαφορετικά επίπεδα
ευαισθησίας.
Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο SmartMotion
για αποφυγή εσφαλμένων συναγερμών
από κατοικίδια ζώα με βάρος μικρότερο
από 20kg.
Εξαλείφει ψευδείς συναγερμούς
από εξοπλισμό που προκαλεί
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές,
με χρήση του οπτικού εξαρτήματος
FresnelTech υλικού POLY IR4 και
αισθητήρα Excelitas PIR.
Έλεγχος θραύσης τζαμιών με ανίχνευση 2
συχνοτήτων (χαμηλής και υψηλής).
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 5
χρόνια.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της σύνδεσης και η περιοχή
ανίχνευσης του αισθητηρίου, μπορούν να
ελεγχθούν απομακρυσμένα.
Τα περιφερειακά συνδέονται στο Ajax Hub
με ένα μόνο click.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα
συναγερμού άλλων κατασκευαστών με
χρήση των επεκτάσεων uartBridge και
Bridge Plus.

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr
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Ajax DoorProtect
Μαγνητικός ανιχνευτής πόρτας και
παραθύρου
Με το μικρό μέγεθός τους, την υψηλής ποιότητας ανίχνευση και
ασύρματη επικοινωνία, οι ανιχνευτές Ajax DoorProtect μπορούν
να προστατεύσουν πόρτες και παράθυρα σε διάφορους
ορόφους σπιτιών και γραφείων.

44.00€
20.52.119.221

Μέγιστη απόδοση

44.00€
20.52.120.221

Τεχνολογικό αριστούργημα
Με το μικρό μέγεθος και τον πανίσχυρο
μαγνήτη του, ο Ajax DoorProtect είναι ο
ιδανικός ανιχνευτής για προστασία όλων
των τύπων πόρτας και παραθύρων.

Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.200 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Επιτρέπει τη σύνδεση ενσύρματης
μαγνητικής επαφής.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα
συναγερμού άλλων κατασκευαστών με
χρήση των επεκτάσεων uartBridge και
Bridge Plus.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα.
Ανίχνευση Jamming (παρεμβολής) και
αλλαγή συχνότητας.
Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο κανάλι
επικοινωνίας.

Εύκολη λειτουργία
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
• Στερέωση: Επιφανειακή στήριξη
• Απόσταση από τον μαγνήτη: Έως 1 cm (μικρός
μαγνήτης), έως 2 cm (μεγάλος μαγνήτης)
• Χρήση: Εσωτερική
• Είσοδος για σύνδεση ενσύρματης επαφής:
Διαθέσιμο
• Προστασία Tamper: Διαθέσιμο
• Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων:20 mW
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
• Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως1.200 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
• Τροφοδοτικό: CR123A μπαταρία
• Τάση τροφοδοσίας: 3 V
• Διάρκεια μπαταρίας: Έως 7 χρόνια
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +50°C
• Υγρασία λειτουργίας: Έως 80%
• Διαστάσεις: 20x90 mm
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Χρησιμοποιεί αγγλικής κατασκευής
μαγνητικούς (reed) διακόπτες που
μπορούν να διεγερθούν για 1.000,000
φορές χωρίς πρόβλημα.
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Εξοικονομεί ενέργεια ρυθμίζοντας
αποδοτικά την κατανάλωση ανάλογα με
την απόσταση από το Ajax Hub.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 7
χρόνια με επίβλεψη επικοινωνίας ανά 1
λεπτό.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Χρησιμοποιεί ισχυρούς μαγνήτες που
μπορούν να εγκατασταθούν σε απόσταση
έως 2 εκατοστών από το κύριο σώμα της
επαφής.
Η ποιότητα της σύνδεσης και ο τρόπος
ανίχνευσης του αισθητηρίου, μπορούν να
ελεγχθούν απομακρυσμένα.
Τα περιφερειακά συνδέονται στο Ajax Hub
με ένα μόνο click.

Ajax DoorProtect Plus
Μαγνητικός ανιχνευτής πόρτας και
παραθύρου με αισθητήρα κλίσης και
κραδασμών
Το Ajax DoorProtect Plus βοηθά στην προστασία των θυρών
και των ανοιχτών παραθύρων (ανάκλιση). Εντοπίζει το άνοιγμα,
την κλίση και τους κραδασμούς.

67.00€
20.52.176.221

Μέγιστη απόδοση

67.00€
20.52.177.221

Τεχνολογικό αριστούργημα
Με το μικρό μέγεθος και τον πανίσχυρο
μαγνήτη του, ο Ajax DoorProtect είναι ο
ιδανικός ανιχνευτής για προστασία όλων
των τύπων πόρτας και παραθύρων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
• Στερέωση: Επιφανειακή στήριξη
• Στοιχεία ανίχνευσης : Επιταχυνσιόμετρο και
διακόπτης reed
• Απόσταση από τον μαγνήτη: Έως 1 cm (μικρός
μαγνήτης), έως 2 cm (μεγάλος μαγνήτης)
• Χρήση: Εσωτερική
• Είσοδος για σύνδεση ενσύρματης επαφής:
Διαθέσιμο
• Προστασία Tamper: Διαθέσιμο
• Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων:20 mW
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
• Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.000 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
• Τροφοδοτικό: CR123A μπαταρία
• Τάση τροφοδοσίας: 3 V
• Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 χρόνια
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +50°C
• Υγρασία λειτουργίας: Έως 80%
• Διαστάσεις: 20x90 mm

Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.000 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Επιτρέπει τη σύνδεση ενσύρματης
μαγνητικής επαφής.
Ανιχνεύει μεταβολή γωνίας σε σχέση με
το έδαφος.
Διαθέτει ενσωματωμένο
επιταχυνσιόμετρο για ανίχνευση δόνησης

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα.
Ανίχνευση Jamming (παρεμβολής) και
αλλαγή συχνότητας.
Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο κανάλι
επικοινωνίας.

Εύκολη λειτουργία
Χρησιμοποιεί αγγλικής κατασκευής
μαγνητικούς (reed) διακόπτες που
μπορούν να διεγερθούν για 1.000,000
φορές χωρίς πρόβλημα.
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Εξοικονομεί ενέργεια ρυθμίζοντας
αποδοτικά την κατανάλωση ανάλογα με
την απόσταση από το Ajax Hub.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 5
χρόνια με επίβλεψη επικοινωνίας ανά 1
λεπτό.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Χρησιμοποιεί ισχυρούς μαγνήτες που
μπορούν να εγκατασταθούν σε απόσταση
έως 2 εκατοστών από το κύριο σώμα της
επαφής.
Η ποιότητα της σύνδεσης και ο τρόπος
ανίχνευσης του αισθητηρίου, μπορούν να
ελεγχθούν απομακρυσμένα.
Τα περιφερειακά συνδέονται στο Ajax Hub
με ένα μόνο click.

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr
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Ajax GlassProtect
Ασύρματος ανιχνευτής θραύσης
Ο πολύ μικρός ασύρματος ανιχνευτής, προστατεύει τα
παράθυρα ακόμα και σε μεγάλη απόσταση από την κεντρική
μονάδα HUB. Με δύο αισθητήρια ανίχνευσης, αυξάνει
σημαντικά την αξιοπιστία του και μειώνει την πιθανότητα
ψευδών συναγερμών.

74.00€
20.52.126.221

74.00€
20.52.127.221

Τεχνολογικό αριστούργημα
Ο μικρότερος ανιχνευτής θραύσης με
κορυφαία τεχνολογία

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
Χρήση: Εσωτερική
Στοιχείο ανίχνευσης: Electret μικρόφωνο
Εμβέλεια ανίχνευσης θραύσης: Έως 9 m
Ευαισθησία ανίχνευσης θραύσης: 3 επίπεδα
ρύθμισης (low, medium, high)
Γωνία ανίχνευσης: 180°
Προστασία Tamper: Ναι
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.000 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Τροφοδοτικό: CR123A μπαταρία
Τάση τροφοδοσίας: 3 V
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 7 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +50°C
Υγρασία λειτουργίας: Έως 90%
Διαστάσεις: 20x90 mm (0.78x3.54 in)

Μέγιστη απόδοση
Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.000 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Ανιχνεύει σπάσιμο κρυστάλλων σε
απόσταση έως 9 μέτρα.
Επιτρέπει την σύνδεση ενσύρματου
αισθητηρίου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα
συναγερμού άλλων κατασκευαστών με
χρήση των επεκτάσεων uartBridge και
Bridge Plus.

Εύκολη λειτουργία
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Εξοικονομεί ενέργεια ρυθμίζοντας
αποδοτικά την κατανάλωση ανάλογα με την
απόσταση από το Ajax Hub.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 7 χρόνια
με επίβλεψη επικοινωνίας ανά 1 λεπτό.
Χρησιμοποιεί τεχνολογία διπλής
ανίχνευσης, χαμηλής και υψηλής
συχνότητας για αποφυγή ψευδούς
συναγερμού.
Ρυθμιζόμενο σε τρία διαφορετικά επίπεδα
ευαισθησίας.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα.
Ανίχνευση Jamming (παρεμβολής) και
αλλαγή συχνότητας.
Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο κανάλι
επικοινωνίας.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της σύνδεσης και ο τρόπος
ανίχνευσης του αισθητηρίου, μπορούν να
ελεγχθούν απομακρυσμένα.
Τα περιφερειακά συνδέονται στο Ajax Hub
με ένα μόνο click.

Ajax SpaceControl
Τηλεχειριστήριο με πλήκτρο
πανικού
Με τεχνολογία κυλιόμενου κωδικού και επαλήθευσης
ταυτότητας σήματος, το Ajax SpaceControl λειτουργεί σε
απόσταση έως 1.300 μέτρα από το Ajax Hub σε ανοιχτό
χώρο.

38.00€
20.52.123.221

38.00€
20.52.124.221

Μέγιστη απόδοση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αριθμός πλήκτρων: 4
Πλήκτρο πανικού: Διαθέσιμο
Πλήκτρο ακύρωσης συναγερμού: Διαθέσιμο
Ισχύς ασύρματης εκπομπής: 20 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση τηλεχειριστηρίου κεντρικής μονάδας HUB: Έως 1.300 m (σε
ανοιχτή περιοχή)
Τροφοδοτικό: CR2032 μπαταρία
Τάση τροφοδοσίας: 3 V
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 3 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από -20°C
(-4°F) έως +50°C (+122°F)
Υγρασία λειτουργίας: Έως 90%
Διαστάσεις: 65x37x10 mm (2.5x1.45x0.4 in)

Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.300 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα
συναγερμού άλλων κατασκευαστών με
χρήση των επεκτάσεων uartBridge και
Bridge Plus.
Διαθέτει πλήκτρο πανικού.
Μπορεί να οπλίσει μερικώς, το σύστημα
συναγερμού (Stay).

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Προστασία με τεχνολογία
κρυπτογράφησης κυλιόμενου κωδικού
και επιβεβαίωση ταυτότητας σήματος.

Εύκολη λειτουργία
Με την τεχνολογία αμφίδρομης
επικοινωνίας με το HUB, το τηλεχειριστήριο
επιβεβαιώνει την αποστολή κάθε εντολής.

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr
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Ajax HomeSiren
Ασύρματη εσωτερική σειρήνα
Σειρήνα εσωτερικού χώρου ρυθμιζόμενης έντασης μεταξύ
81 - 105 dB και σύνδεση εξωτερικού LED ειδοποίησης.
Διατηρεί την επικοινωνία με το Ajax Hub σε απόσταση έως
2.000 μέτρα σε ανοιχτό χώρο.

74.00€
20.52.134.221

74.00€
20.52.135.221

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Χρώμα: Λευκό/Μάυρο
Τύπος συσκευής: Ασύρματη
Χρήση: Εσωτερική
Τύπος συναγερμού: Ηχητικός
Σύνδεση εξωτερικού LED: Ναι
Ένταση ήχου: Ρυθμιζόμενη, 81-105 dB σε
απόσταση έως 1 m
Συχνότητα λειτουργίας piezo βομβητή:
3.5±0.5 kHz
Ένδειξη όπλισης/αφόπλισης: Ναι
Τροφοδοτικό: Μπαταρίες
Τύπος μπαταρίας: 2 CR123A μπαταρίες, 3 V
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας: Ναι
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 χρόνια
Ρεύμα κατάστασης αναμονής: 70 µA (με
επίβλεψη επικοινωνίας ανά 36 δευτερόλεπτα)
Προστασία Tamper: Ναι
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 25 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση σειρήνας – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 2.000 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Επίβλεψη επικοινωνίας: 12-300 δευτερόλεπτα
(ρυθμιζόμενο)
Χρόνος διέγερσης συναγερμού: Λιγότερο από
ένα δευτερόλεπτο
Ρυθμιζόμενος χρόνος συναγερμού: Από 3
δευτερόλεπτα έως 3 λεπτά
Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP50
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +50°C
Υγρασία λειτουργίας: Έως 75%
Διαστάσεις: 75x75,6x26,6 mm
Βάρος: 96 g

Μέγιστη απόδοση
Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
2.000 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού LED
ένδειξης
Τροφοδοσία με μπαταρία
Η διάρκεια ήχου και η έντασή του είναι
ρυθμιζόμενες (81-105 dB)

Εύκολη λειτουργία
Λειτουργεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία
μεταξύ 0°C και +50°C καθώς και υγρασία
έως 75%.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 5
χρόνια.
Διαθέτει ένδειξη πληροφοριών (όπλιση/
αφόπλιση/κατάσταση συστήματος)
Η ένδειξη μπαταρίας δείχνει το επίπεδο
φόρτισης της μπαταρίας.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα.
Η παρέμβαση στο περίβλημα της σειρήνας,
ενεργοποιεί ακαριαία τον συναγερμό.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Εύκολη εγκατάσταση με χρήση των
διαδραστικών οδηγιών.
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
της σειρήνας κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να
ελεγχθεί απομακρυσμένα.

Ajax StreetSiren
Ασύρματη εξωτερική σειρήνα
Σειρήνα ηχητικής και οπτικής ένδειξης με ρυθμιζόμενη
ένταση από 85 έως 113 dB. Διατηρεί την επικοινωνία με
το Ajax Hub σε εμβέλεια έως 1.500 μέτρα σε ανοιχτό
χώρο.

148.00€
20.52.118.221

148.00€
20.52.128.221

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τύπος συσκευής: Ασύρματη
Χρήση: Εσωτερική / εξωτερική
Τύπος συναγερμού: Ήχος και φως
Ένταση συναγερμού: Ρυθμιζόμενη από 85 έως
113 dB σε απόσταση 1 m
Συχνότητα λειτουργίας piezo βομβητή:
3.5±0.5 kHz
Φως συναγερμού: Κόκκινο LED
Ένδειξη όπλισης/αφόπλισης/κατάστασης
συναγερμού: Ναι
Τροφοδοτικό: Μπαταρίες ή εξωτερική πηγή
12V DC
Τύπος μπαταρίας: 4 CR123A μπαταρίες, 3V
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας: Ναι
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 χρόνια
Εξωτερικό τροφοδοτικό: DC 12 V±20%
Ρεύμα κατάστασης αναμονής: 70 µA (με χρόνο
επίβλεψης επικοινωνίας 36 δευτερόλεπτα)
Ρεύμα σε κατάσταση συναγερμού: 1,45
(μέγιστη ένταση)
Μέγιστη κατανάλωση: Με μπαταρίες – 4.35 W,
εξωτερική πηγή DC 12V – 13.5 W
Προστασία Tamper: Διαθέσιμη
Προστασία αποκόλλησης: Αισθητήρας
επιτάχυνσης
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 25 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.500 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Χρόνος επίβλεψης επικοινωνίας: 12-300
δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενος)
Χρόνος διέγερσης συναγερμού: Λιγότερο από
1 δευτερόλεπτο
Χρόνος συναγερμού: Ρυθμιζόμενος από 3
δευτερόλεπτα έως 3 λεπτά
Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP54
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από -20°C
(-4°F) έως +50°C (+140°F)
Υγρασία λειτουργίας: Έως 95%
Διαστάσεις: 200χ200χ51 mm
Βάρος: 502 g

Μέγιστη απόδοση
Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.500 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Τροφοδοσία από εξωτερικό τροφοδοτικό
12V DC ή από μπαταρίες.
Η διάρκεια ήχου και η έντασή του είναι
ρυθμιζόμενες (85-113 dB).

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Προστασία από δολιοφθορά.
Η παρέμβαση στο περίβλημα της
σειρήνας, ενεργοποιεί ακαριαία τον
συναγερμό.
Η επίβλεψη επικοινωνίας της σειρήνας με
το HUB μπορεί να ρυθμιστεί από 12-300
δευτερόλεπτα.

Εύκολη λειτουργία
Λειτουργεί σε περιβάλλον με
θερμοκρασία μεταξύ –20°C και +60°C
καθώς και υγρασία έως 95%.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 5
χρόνια.
Διαθέτει ένδειξη πληροφοριών (όπλιση/
αφόπλιση/κατάσταση συστήματος)
Η ένδειξη μπαταρίας δείχνει το επίπεδο
φόρτισης της μπαταρίας.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Εύκολη εγκατάσταση με χρήση των
διαδραστικών οδηγιών.
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
της σειρήνας κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να
ελεγχθεί απομακρυσμένα.

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr
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Ajax LeaksProtect
Ανιχνευτής πλημμύρας
Ο Ajax LeaksProtect ανιχνεύει και ειδοποιεί όταν αντιληφθεί
διαρροή νερού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ακυρώνει αυτόματα
τον συναγερμό όταν η περιοχή στεγνώσει. Αξιόπιστος, με πολύ
χαμηλή κατανάλωση και με μεγάλη διάρκεια ζωής.

60.00€
20.52.129.221

60.00€
20.52.203.221

Μέγιστη απόδοση
Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.300 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Έγκαιρη ανίχνευση πλημμύρας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
Χρήση: Εσωτερική
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller
(868.0−868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.300 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Χρόνος επίβλεψης επικοινωνίας: 5 λεπτά
Τύπος μπαταρίας: 2 AAA μπαταρίες
Τάση τροφοδοσίας: 3 V
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Από 0°C
(+32°F) έως +50°C (+122°F)
Προστασία Tamper: Ναι
Συναγερμός μετακίνησης ανιχνευτή: Ναι
Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP65
Διαστάσεις: 56x56x14mm

Εύκολη λειτουργία
Ο συναγερμός ακυρώνεται αυτόματα όταν
το νερό στεγνώσει.
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Εξοικονομεί ενέργεια ρυθμίζοντας
αποδοτικά την κατανάλωση ανάλογα με
την απόσταση από το Ajax Hub.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 5
χρόνια.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Αδιάβροχος ανιχνευτής με επαφές
επικάλυψης νικελίου.
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Οι χρήστες ενημερώνονται άμεσα σε
περίπτωση μετακίνησης του ανιχνευτή.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Η ποιότητα της σύνδεσης και ο τρόπος
ανίχνευσης, μπορούν να ελεγχθούν
απομακρυσμένα.
Συνδέεται στο Ajax Hub με ένα απλό click.

Ajax FireProtect
Ανιχνευτής καπνού με αισθητήρα
θερμοκρασίας
Εάν δεν είστε προστατευμένοι από τον διαρρήκτη, ρισκάρετε τα
αντικείμενα αξίας που έχετε. Εάν δεν είστε προστατευμένοι από
πυρκαγιά ρισκάρετε τα πάντα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε
τον ανιχνευτή καπνού Ajax FireProtect. Είναι εύκολο να
τον εγκαταστήσετε και να τον χειριστείτε ενώ ταυτόχρονα
προστατεύεται από δολιοφθορά και αντέχει στον χρόνο.

89.00€
20.52.131.221

89.00€
20.52.132.221

Εφυής ανίχνευση κινδύνου
Ανίχνευση καπνού
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας (ακόμα
και χωρίς καπνό) ενεργοποιεί άμεσα τον
συναγερμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματος
• Χρήση: Εσωτερική
• Στοιχείο ανίχνευσης: Φωτοηλεκτρικός
αισθητήρας
• Αισθητήρας θερμοκρασίας: Από +54°C
έως +65°C
• Συναγερμός Tamper: Ναι
• Τύπος συναγερμού: Ήχος και φως
• Ένταση εσωτερικής σειρήνας: 85 dB
• Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
• Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.300 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
• Τροφοδοτικό: 2 CR2 μπαταρίες
• Τάση τροφοδοσίας: 3 V
• Επιπρόσθετη μπαταρία: R2032
• Διάρκεια μπαταρίας: Έως 4 χρόνια
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
(32°F) έως +65°C (+149°F)
• Υγρασία λειτουργίας: Έως 80%
• Διαστάσεις: 132x132x31 mm
• Βάρος: 220 g

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα

Εύκολη λειτουργία
Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα με το
Ajax Hub.
Εξοικονομεί ενέργεια ρυθμίζοντας
αποδοτικά την κατανάλωση ανάλογα με την
απόσταση από το Ajax Hub.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 4 χρόνια
με επίβλεψη επικοινωνίας ανά 1 λεπτό.
Ειδοποιεί τους χρήστες όταν έρθει η ώρα
για καθάρισμα του ανιχνευτή.
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Μπορείτε να το διαχειριστείτε από το
smartphone σας.
Διαθέτει εσωτερική σειρήνα για συναγερμό
καπνού ή θερμοκρασίας.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.300 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να
ελεγχθεί απομακρυσμένα.

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr
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Ajax FireProtect Plus
Smart ανιχνευτής καπνού με
αισθητήρες θερμοκρασίας και
μονοξειδίου του άνθρακα
Ο ανιχνευτής Ajax FireProtect Plus δημιουργήθηκε για να
αποτρέψει την πυρκαγιά και να παρέχει ασφάλεια. Ο ανιχνευτής
ενημερώνει άμεσα για καπνό, επικίνδυνα επίπεδα μονοξειδίου
του άνθρακα, και απότομη αύξηση της θερμοκρασίας.

133.00€
20.52.138.221

133.00€
20.52.204.221

Εφυής ανίχνευση κινδύνου
Ανίχνευση καπνού και CO (μονοξείδιο του
άνθρακα)
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας
(ακόμα και χωρίς καπνό) ενεργοποιεί
άμεσα τον συναγερμό.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
Τύπος ανιχνευτή: Ασύρματο
Χρήση: Εσωτερική
Στοιχεία ανίχνευσης: Φωτοηλεκτρικό και CO
Θερμοκρασία λειτουργίας: Από +54°C
έως +65°C
Συναγερμός Tamper: Ναι
Τύπος συναγερμού: Ήχος και φως
Ένταση ήχου εσωτερικής σειρήνας: 85 dB
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.300 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Τροφοδοτικό: 2 CR2 μπαταρίες
Τάση τροφοδοσίας: 3 V
Επιπλέον μπαταρία: R2032
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 4 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +65°C
Υγρασία λειτουργίας: Έως 80%

Εύκολη λειτουργία
Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα με το
Ajax Hub.
Εξοικονομεί ενέργεια ρυθμίζοντας
αποδοτικά την κατανάλωση ανάλογα με
την απόσταση από το Ajax Hub.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 4
χρόνια με επίβλεψη επικοινωνίας ανά 1
λεπτό.
Ειδοποιεί τους χρήστες όταν έρθει η ώρα
για καθάρισμα του ανιχνευτή.
Η τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας
ενισχύει τον περιοδικό έλεγχο των
περιφερειακών και την εύκολη
παραμετροποίηση.
Μπορείτε να το διαχειριστείτε από το
smartphone σας
Διαθέτει εσωτερική σειρήνα για
συναγερμό καπνού ή θερμοκρασίας

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.300 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση λόγω
των SmartBracket βάσεων στήριξης.
Η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να
ελεγχθεί απομακρυσμένα.

Ajax KeyPad
Ασύρματο πληκτρολόγιο αφής
Το Ajax KeyPad βοηθάει να διαχειριστείτε το σύστημα
συναγερμού Ajax. Οπλίστε το σύστημα με κωδικό ή πατήστε ένα
πλήκτρο. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό ενέδρας μπορείτε να
στείλετε σιωπηλό πανικό στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

119.00€
20.52.136.221

119.00€
20.52.137.221

Μέγιστη απόδοση
Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.700 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Επιτρέπει την μερική όπλιση του
συστήματος (Stay)
Ένδειξη κατάστασης συστήματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρώμα: Μαύρο / Λευκό
Τύπος συσκευής: Ασύρματη
Χρήση: Εσωτερική
Τύπος πληκτρολογίου: Αφής
Αριθμός πλήκτρων: 15
Κωδικός ενέδρας: Διαθέσιμο
Προστασία από πρόβλεψη κωδικού:
Διαθέσιμο
Συναγερμός Tamper: Διαθέσιμο
Ένδειξη όπλισης / αφόπλισης: Διαθέσιμο
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 20 mW
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.700 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Τροφοδοτικό: 4 AAA μπαταρίες
Τάση τροφοδοσίας: 3V
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 2 χρόνια
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διαθέσιμο
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Από 0°C
έως +50°C
Υγρασία λειτουργίας: Έως 80%
Διαστάσεις: 150x102.5χ13.2 mm
Βάρος: 172 g

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Τεχνολογία κρυπτογράφησης κυλιόμενου
κωδικού και επιβεβαίωσης σήματος
επικοινωνίας.
Προστασία από δολιοφθορά.
Η επίβλεψη επικοινωνίας του
πληκτρολογίου μπορεί να ρυθμιστεί από
12-300 δευτερόλεπτα.
Ανίχνευση Jamming (παρεμβολής) και
αλλαγή συχνότητας.

Εύκολη λειτουργία
Με την τεχνολογία αμφίδρομης
επικοινωνίας, το πληκτρολόγιο
επιβεβαιώνει την αποστολή κάθε εντολής
προς το HUB.
Έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 2
χρόνια με επίβλεψη επικοινωνίας ανά 1
λεπτό.
Όπλιση / αφόπλιση με κωδικό
Πλήκτρο γρήγορης όπλισης.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί το περίβλημα
του πληκτρολογίου κατά την εγκατάσταση
λόγω των SmartBracket βάσεων
στήριξης.
Η ποιότητα του σήματος μπορεί να
ελεγχθεί απομακρυσμένα.
Συνδέεται στο Ajax Hub με ένα μόνο click.

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr
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Ajax WallSwitch
Ασύρματος διακόπτης
Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί ηλεκτρικές συσκευές και
καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας μέσω smartphone ή
web browser.

52.00€
20.52.130.221

Μέγιστη απόδοση
Τεχνικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Χρήση: Εσωτερική
Ελεγκτής: Ρελέ
Διάρκεια ζωής ρελέ: 200.000 ενεργοποιήσεις
Τάση τροφοδοσίας: 110-240 V AC±10% 50/60
Hz
Προστασία τάσης για ηλεκτρικό δίκτυο 230 V:
Max - 264 V, min - 161 V
Μέγιστο ρεύμα φορτίου: 13 A
Προστασία μεγάλου ρεύματος: Ναι
Μέγιστη κατανάλωση φορτίου (230 V): Έως
3 kW
Επιλογή μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας: Ναι
(διαθέσιμα στατιστικά)
Επίβλεψη παραμέτρων κατανάλωσης: Ναι
(ρεύμα, τάση, κατανάλωση)
Θερμοκρασία λειτουργίας: Από 0°C (+32°F)
έως +64°C (+147.2°F)
Μέγιστη θερμοκρασία προστασίας: Ναι (65°C
μέσα στο επιτοίχιο ηλεκτρολογικό κουτί)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
Ισχύς εκπομπής ασυρμάτων: 25 mW
Χρόνος απόκρισης εντολής: Λιγότερο από 1
δευτερόλεπτο
Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.000 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής:
Λιγότερο από 1 W
Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP20
Υγρασία λειτουργίας: Λιγότερη από 75%
Διαστάσεις: 38x25x18 mm

Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.000 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Επιτρέπει την απομακρυσμένη
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
των συνδεδεμένων συσκευών μέσω
smartphone ή web browser.
Υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας
της συνδεδεμένης συσκευής και στέλνει
τα δεδομένα στην εφαρμογή του
smartphone ή στον web browser του
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Προστατεύεται από υπερτάσεις και υψηλή
θερμοκρασία.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα.

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Η εγκατάσταση γίνεται απευθείας στο
επιτοίχιο ηλεκτρολογικό κουτί.

Εύκολη λειτουργία
Διαθέτει κεραία μεγάλου μήκους για
καλύτερη επικοινωνία.
Τάση λειτουργίας: 110-230 V
Διατηρεί τις ρυθμίσεις ακόμα και μετά από
διακοπή τροφοδοσίας.

Ajax 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.

68.00€
20.52.133.221

Μέγιστη απόδοση
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Χρήση : εσωτερική
• Ισχύς σήματος : 25mW
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας : Jeweller (868.0868.6 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

Λειτουργεί σε απόσταση έως 2.000 μέτρα
σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο διαφόρων
ορόφων μιας επιχείρησης.
Χωρητικότητα έως 100 συσκευές.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Προστασία παρεμβολών, μεταπήδηση
συχνότητας, κρυπτογραφημένη σύνδεση

Εύκολη λειτουργία

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου

Οι ανιχνευτές ρυθμίζονται
χρησιμοποιώντας διαφορετικό κανάλι
επικοινωνίας.
Επικοινωνία κάθε 12 - 300 sec για
επίβλεψη συστήματος.

Συνδέεται σε σύστημα συναγερμού
χρησιμοποιώντας 12 εξόδους transistor.
Συνδέεται με PC μέσω USB θύρας.

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr

18

Ajax Transmitter
Ασύρματος πομπός περιφερειακών
Επιτρέπει τη σύνδεση ενσύρματων περιφερειακών με το
σύστημα Ajax.

Μέγιστη απόδοση

59.60€
20.52.175.221

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Χρήση: Εσωτερική / εξωτερική
• Συμβατότητα : Ενσύρματοι και αυτόνομοι
ανιχνευτές με έξοδο καλωδίου
• Ισχύς σήματος : 25mW
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Jeweller (868.0868.6 MHz)
• Μέγιστη απόσταση ανιχνευτή – κεντρικής
μονάδας (HUB): Έως 1.600 m (σε ανοιχτή
περιοχή)
• Αριθμός ζωνών : 1
• Επίβλεψη επικοινωνίας : 12 - 300 sec
ρυθμιζόμενο
• Έλεγχος παρεμβολών
• Προστασία αποκόλλησης : Accelerometer
• Είσοδος tamper : 1
• Έξοδος τροφοδοσίας : 3V
• Θερμοκρασία λειτουργίας: Από -25°C (-13°F)
έως +50°C (+140°F)
• Υγρασία λειτουργίας: Λιγότερη από 75%
• Διαστάσεις: 100x39x22 mm
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Λειτουργεί σε απόσταση από το HUB έως
1.600 μέτρα σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο
διαφόρων ορόφων μιας επιχείρησης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
ενσύρματους και αυτόνομους ανιχνευτές
με έξοδο καλωδίων.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Διαθέτει τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας
για προστασία από υποκλοπή δεδομένων.
Προστασία από δολιοφθορά.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης
επικοινωνίας από 12 δευτερόλεπτα

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Η ποιότητα επικοινωνίας μπορεί να
ελεγχθεί απομακρυσμένα

Ajax uartBridge
Module για σύνδεση ασύρματων
περιφερειακών Ajax με άλλα συστήματα
ασφαλείας
Ένα ασύρματο δίκτυο περιφερειακών και ανιχνευτών Ajax μπορεί να
προστεθεί σε ένα υπάρχων σύστημα ασφαλείας ή σε ένα έξυπνο σπίτι
μέσω του UART.

43.40€
20.52.205.221

Μέγιστη απόδοση
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας με την κεντρική
μονάδα : UART (ταχύτητα : 57,600 Bd)
• Χρήση : εσωτερική
• Ισχύς σήματος : 25mW
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας : Jeweller (868.0868.6 MHz)
• Μέγιστη εμβέλεια μεταξύ ασύρματου
περιφερειακού και uartBridge : Εως 2.000μ σε
ανοιχτό χώρο
• Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων
συσκευών : 85
• Προστασία παρεμβολών
• Τάση τροφοδοσίας: DC 5V
• Θερμοκρασία λειτουργίας: Από -20°C (-4°F)
έως +50°C (+140°F)
• Υγρασία λειτουργίας: Λιγότερη από 90%
• Διαστάσεις: 64x55x13 mm

Λειτουργεί σε απόσταση έως 2.000 μέτρα
σε ανοιχτό πεδίο ή σε χώρο διαφόρων
ορόφων μιας επιχείρησης.
Χωρητικότητα έως 85 συσκευές.

Εύκολη λειτουργία
Επικοινωνία κάθε 12 - 300 sec για
επίβλεψη συστήματος.
Ενημέρωση για συναγερμούς, επίπεδο
μπαταρίας, επίπεδο ρεύματος κτλ.

Προστασία από εισβολείς και
προβλήματα λειτουργίας
Προστασία παρεμβολών, μεταπήδηση
συχνότητας, κρυπτογραφημένη σύνδεση

Απλή εγκατάσταση,
επαγγελματικού επιπέδου
Σύνδεση μέσω πρωτοκόλλου UART.

Αναμένεται σύντομα:
Ajax RangeExtender
Ενισχυτής για το σήμα του συστήματος
ασφαλείας

Για τιμές χονδρικής εγγραφείτε στο B2B. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάδης Ηλίας | georgiadis@markidis.gr
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