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| Professionele bescherming rondom

Een AJAX alarmsysteem beveiligt uw huis
effectief tegen inbraak – maar kan nog meer:
het waarschuwt u tevens als er brand uitbreekt en verhindert daardoor brandschade,
kan medische noodgevallen of overvallen
melden en beschermt tegen waterschade.
Het AJAX alarmsysteem is een compleet
gevarenmeldsysteem. Met maximaal 100
integreerbare draadloze melders biedt dit
alarmsysteem hoogste flexibiliteit en perfecte
beveiliging – privé of voor kantoor. Met de
mechatronische melders heeft u aanvullend
een actieve inbraakbeveiliging: AJAX is in
staat een poging tot inbraak al te melden,
als de inbreker nog tevergeefs probeert het
venster open te wrikken.
Alle componenten kunnen, middels de
AJAX app en aan de hand van een unieke
QR-code, via uw smartphone of tablet
(iPhone OS of Android), Mac of PC worden
ingeleerd en/of bediend.
En dankzij het kenmerkende design in twee
kleuren (zwart of wit) passen deze
componenten in elk design-interieur.
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Vanuit de passie om technologie
te combineren met design, heeft
AJAX een geavanceerd, uiterst
betrouwbaar en elegant alarmsysteem ontwikkeld, dat geheel
draadloos communiceert binnen
uw huis of bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde
hardware, volgens Euro-norm:
EN 50131-1 Grade 2.
Het Ajax-alarmsysteem is het resultaat van onderzoek en ontwikkeling
in een tijdperk waarin computers
performanter worden, maar waarbij
de bruikbaarheid nog sneller toeneemt.
Vanaf het eerste ontwerp werd
beslist om enkel de beste onderdelen te combineren met een stijlvol
design. In combinatie met gepatenteerde toptechnologie heeft dit
geleid tot een alarmsysteem, ongeëvenaard inzake kwaliteit, design,
afwerking en veiligheid.
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| Jeweller-technologie

Ajax Systems ontwikkelde een draadloze
technologie die zo betrouwbaar is als
een bedrade verbinding.
Dankzij de Jeweller-technologie bedraagt de
reikwijdte tussen de detectoren en de hub tot
2.000 meter in open ruimte.
Het draadloos signaal wordt beschermd door
een ‘rolling-code’ encryptie. Mocht het
signaal verstoord worden, wordt de frequentie
gewijzigd en ontvangt u daarvan een melding.
Zelfs indien het signaal volledig zou
wegvallen wordt u alsnog verwittigd door het
“DeliverAnyway” algoritme.
Door een doorgedreven ontwikkeling gebruikt
Ajax Systems energiezuinige componenten en
software die een levensduur van de batterijen
garanderen tot 7 jaar. Een welkome bonus aangezien het vervangen van batterijen een vervelende klus is, die gemakkelijk uitgesteld wordt.
De hub en alle componenten kunnen
eenvoudigweg worden aangesloten door het
inlezen van een QR-code.
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Blackouts
De ingebouwde batterij garandeert de
ononderbroken werking van het systeem

Verstoord signaal
Indien een signaal tussen de componenten verstoord wordt, schakelt het systeem
over op een alternatieve frequentie.

Router of Internet-storingen
Het ingebouwde gsm-signaal verwittigt u
bij onderbreking van het signaal.

Server-storingen
Van zodra een server-storing zou
optreden, wordt u hiervan verwittigd.


Detector-storingen
De permanente verbinding met alle
componenten verwittigt u wanneer
het signaal wegvalt.

Poging tot sabotage
De geavanceerde geëncrypteerde signalen tussen de componenten garanderen u
een feilloze beveiliging van het systeem.

Inbraakmeldingen
Door de ‘FirstStepDetection’ technologie
wordt u onmiddellijk verwittigd bij inbraak

Beschadiging
Elke beschadiging van een component
activeert een alarmsignaal.
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| Draadloze bediening: overal en altijd!
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AJAX biedt u verschillende unieke functies. Het systeem is zo in te stellen dat u altijd op de
hoogte bent van (ongewenste) ontwikkelingen in uw huis. Daarbij kunt u de instellingen van het
draadloos alarm compleet online beheren. Denk hierbij aan een vertragingstijd, sirenetijd en
een aangepaste homemodus. Door meerdere gebruikers toe te voegen heeft u inzicht in wie
het alarm heeft in- en uitgeschakeld.

Het berichtensysteem houdt u op de hoogte van wat er in uw huis/bedrijf gebeurt. Deze
berichten kunnen gestuurd worden naar iedereen die over een mobiele telefoon beschikt, of dit
nu twee personen zijn of veertig. Zo kan zelfs uw buurman zonder smartphone op de hoogte
worden gesteld via sms als het alarm af gaat. Daarnaast is het ook mogelijk om persoonlijke berichten in te stellen via e-mail of pushberichten. De berichten zijn zo in te stellen dat u
precies bepaalt wie welke berichten ontvangt. Zo kunt u bijvoorbeeld op de hoogte worden
gesteld als het alarm wordt in- of uitgeschakeld door een collega of een gezinslid. Optioneel
kan het alarmsysteem aangesloten worden op een meldkamer.
Door gebruik te maken van ‘geofencing’ kent het AJAX alarmsysteem uw locatie zodat u een
verwittiging ontvangt van zodra u de woning verlaat/nadert waardoor u eenvoudig het alarm
kan in/uitschakelen.
Het Ajax-alarmsysteem is meer dan alleen een inbraakalarm. Het alarmsysteem is makkelijk
uit te breiden met bijvoorbeeld een rookmelder, CO-beveiliging, lekdetectie, cameratoezicht,…
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| Wit of zwart?

Ajax KeyPad

Ajax Hub
Deze intelligente beveiligingscentrale,
het hart van ieder AJAX-systeem,
bewaakt en bestuurt de netwerkapparatuur, analyseert bedreigingen,
filtert onnodige alarmen en waarschuwt bij werkelijk gevaar. Alle
componenten worden aangesloten
door het inlezen van een QR-code.
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Draadloos keypad om het systeem
in/uit te schakelen met een code
of een druk op een toets (versneld
inschakelen) of een stille melding te
sturen bij uitschakeling onder dwang.

Ajax StreetSiren
Draadloze buitensirene met optisch
alarm en instelbaar geluidsvolume
tussen (tussen 85 en 113 dB).

Ajax SpaceControl

Ajax HomeSiren

Draadloze afstandbediening met rolling
code encryptie en authenticatie voor
in/uitschakeling of deelinschakeling.
Fungeert tevens als paniekknop.

Draadloze binnensirene met optisch
alarm, een instelbaar geluidsvolume
tussen 81 en 105 dB en een externe
LED-connector.
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Ajax DoorProtect
Draadloos magneetcontact voor
deuren en ramen, met aansluiting
voor een extern contact.

Ajax DoorProtect Plus
Draadloos magneetcontact met
ingebouwde trillingsdetector, voor
de beveiliging van deuren en
dakvensters.

Ajax MotionProtect
Draadloze, diervriendelijke PIRdetector, die reageert op beweging
van personen maar niet op katten,
honden, tocht of air-conditioning.

Ajax FireProtect
Draadloze rookmelder met
ingebouwde temperatuursensor.
Waarschuwt direct bij rook en snelle
stijging van temperatuur.

Ajax FireProtect Plus
Draadloze rookmelder met
ingebouwde temperatuur- en COsensor. Waarschuwt direct bij rook,
gevaar voor koolmonoxidevergiftiging
en een snelle stijging van temperatuur.

Ajax MotionProtect Plus
Draadloze, diervriendelijke Dual
detector, filtert storingen door
warmtebronnen gecombineerd met
bewegende gordijnen, zonlicht inval of
bewegende rolluiken.

Ajax CombiProtect
Draadloze, gecombineerde
bewegings- en glasbreukmelder,
reageert op beweging van personen
maar niet op katten, honden, tocht of
air-conditioning.

Ajax GlassProtect
Kleinste draadloze glasbreukmelder
ter wereld. Gebruikt 2 variabelen voor
glasbreukdetectie ter voorkoming van
onnodig alarm.

Ajax LeaksProtect
Draadloze waterdetector, waarschuwt
voor wateroverlast binnen enkele
seconden en herstelt het alarm als het
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gebied weer droog is.
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PLATINUM
• Full Omnium
• Aansluiting en jaarlijks abonnement op een
meldkamer (uw pand steeds online)
• Jaarlijks nazicht van de alarminstallatie (*)
• Gratis vervangen van batterijen en defecte
hardware
• Datakaart MTM (onbeperkt verbruik)
• 24/7 stand-by voor service en herstelling

DIAMOND
• Aansluiting en jaarlijks abonnement op een
meldkamer (uw pand steeds online)
• Jaarlijks nazicht van de alarminstallatie (*)
• Vervanging van de batterijen (**)
• Datakaart MTM (onbeperkt verbruik)
• 24/7 stand-by voor service en herstelling

GOLD
• Jaarlijks nazicht van de alarminstallatie (*)
• Vervanging van de batterijen (**)
• Datakaart MTM (onbeperkt verbruik)
• 24/7 stand-by voor service en herstelling

SILVER
• Jaarlijks nazicht van de alarminstallatie (*)
• Vervanging van de batterijen (**)
• 24/7 stand-by voor service en herstelling

BRONZE
• Datakaart MTM (onbeperkt verbruik)
(*) Wettelijk verplicht bij KB van 25/04/2007
(**) Kostprijs van de batterijen is niet inbegrepen.

Bij elke installatie van een AJAX-alarmsysteem streven onze installateurs naar de
beste kwaliteit. Om deze kwaliteit te blijven garanderen is het ook aan te raden om
de installatie jaarlijks te laten onderhouden en te testen. Op deze manier kunnen
storingen gedetecteerd worden, nog voor ze problemen veroorzaken.
Ook wettelijk, volgens het KB van 25/4/2007, is het jaarlijks onderhoud van een
alarminstallatie verplicht. De gebruiker kan hiervoor beroep doen op een erkende
beveiligingsonderneming. Het is niet toegelaten om het onderhoud te laten uitvoeren door
derden indien deze niet erkend zijn als beveiligingsonderneming. Het jaarlijks onderhoud
is onderdeel van een onderhoudscontract en geeft recht op volgende diensten:
Jaarlijkse wettelijk verplichtingen voor onderhoud
-. Nazicht of de alarminstallatie nog beantwoordt aan de voorschriften van het KB van
25/4/2007.
-. Controle of het alarmsysteem geen valse alarmsignalen genereert.
-. Controle of het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert bij
binnendringen.
Extra jaarlijkse controles uitgevoerd door uw installateur
-. Detectie: Elke zone afzonderlijk wordt in alarm gebracht en elke zone wordt afzonderlijk
gecontroleerd op transmissie naar meldkamer of gebruiker.
-. Voedingen: Alle voedingsspanningen worden nagemeten en controle van de
noodbatterijen.
-. Signalisatie: Controle van de werking van de inbraaksirenes en algemene test van
de transmissie van de verschillende signalen van de centrale zoals inbraak, brand of
technische alarmen.
Electronisch dossier van de installatie
Voor elke klant met een onderhoudscontract zal de installateur een technisch dossier
bijhouden met alle gegevens over de alarminstallatie en de historiek van de uitgevoerde
interventies.
24/24 service. 7 dagen per week.
Voor al onze klanten met een onderhoudscontract staat uw installateur 7 dagen op 7 en
24/24 paraat voor service en herstellingen.
Aansluiting met de controlekamer
Wanneer u aangesloten bent op de controlekamer kunt u 24/7 op uw beide oren slapen.
De operatoren monitoren uw alarmsysteem op ieder tijdstip van de dag. Aan de hand
van de door u opgegeven procedure weet de operator perfect welke acties hij moet
ondernemen bij problemen.
Inbraak, brand, sabotage, paniek of een technisch alarm? De juiste mensen worden op
de juiste manier gecontacteerd. Door hun degelijke opleiding gaan er geen kostbare
minuten verloren in het geval van een reële situatie. De operatoren werden zo opgeleid
dat u op uw gemak wordt gesteld, zodat u niet hoeft te panikeren.
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Sekuur Belux — Official Ajax importer/distributor for Belgium & Luxemburg
Please visit our website for more information:
www.ajaxsystems.be — www.ajaxsystems.lu
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