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Ajax Systems: Έδρα DUBAI

Έρευνα & Κατασκευή: Κίεβο, Ουκρανία.

Δύο εργοστάσια παραγωγής στο Κίεβο
Ajax Cloud: Γερμανία, στον server της Amazon.

Η Ιστορία της: Η Ajax Systems δημιουργεί 
επαγγελματικά συστήματα ασφαλείας από το 
2011,συνδυάζοντας τις καινοτομίες της μηχανικής, τη 
δική της τεχνογνωσία και τον τεχνολογικό σχεδιασμό.

RnD τμήμα: Περίπου 100 άνθρωποι (firmware /
software προγραμματιστές, μηχανικοί, ειδικοί)

Αγορές: Πώληση σε 100 χώρες περίπου σε όλο τον 
κόσμο

Πνευματική ιδιοκτησία: 5 πατέντες στις Η.Π.Α.

Λίγα λόγια για την Ajax Systems



Στην Ajax, πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να ζουν με φόβο στον σημερινό κόσμο. Το συνεχώς 
εξελισσόμενο σύστημα ασφαλείας AJAX δίνει στους ανθρώπους ψυχική ηρεμία. Όταν είστε κάτω από την 
αξιόπιστη προστασία του Ajax, είστε ασφαλείς από κλέφτες, πυρκαγιές ή διαρροές που μπορούν να 
προκαλέσουν πραγματική ζημιά στην περιουσία σας και σε εσάς.



Το πιο βραβευμένο ασύρματο 
σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη

Σύστημα συναγερμού της 
χρονιάς 2017

Το καλύτερο καινοτόμο 
προϊόν 2018



ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

HUB
HUB Plus
HUB 2
HUB 2 Plus

Πλήρης σειρά
περιφερειακών



ΠΛΗΡΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ TOY

REX

MULTI



ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
• Κτήριο Novatron 5 ορόφων.
• Hub στον ημιώροφο σε εσωτερικό δωμάτιο με 

αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές.
• Όλες οι δοκιμές αφορούν την λήψη ικανοποιητικού 

σήματος.
• Άνετη & πλήρης κάλυψη κτηρίου από το υπόγειο έως 

και την ταράτσα.
• Κάλυψη εξωτερικών χώρων, βαδίζοντας στις οδούς και 

σε κήπους κτηρίων (όπου αυτό ήταν εφικτό) με μία  
ασύρματη μαγνητική επαφή AJAX.



ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ
• Όλες οι δοκιμές αφορούν την λήψη ικανοποιητικού 

σήματος.
• Διπλασιασμός κάλυψης εξωτερικών χώρων,

βαδίζοντας στις οδούς και σε κήπους κτηρίων (όπου
αυτό ήταν εφικτό) με μία ασύρματη μαγνητική επαφή
AJAX



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ



ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ TOY

Ανιχνευτής καπνού και
μονοξειδίου του άνθρακαΑνιχνευτής καπνού

− Ανιχνευτής καπνού και θερμοδιαφορικός (2 σε 1)

− Ανιχνευτής καπνού, θερμοδιαφορικός και 
μονοξειδίου του άνθρακα (3 σε 1)

− Προστασία (tamper) για αποκόλληση από τον τοίχο

− Επιτήρηση από το σύστημα κάθε 5 λεπτά

− Μπορεί να δουλέψει και αυτόνομα, χωρίς το Ajax Hub

− Η διάρκεια της μπαταρίας είναι έως 4 χρόνια

− Ενημερώνει για την ανάγκη καθαρισμού του θαλάμου 
καπνού

− Ενσωματώνει σειρήνα 85 dB για συναγερμό φωτιάς

− Δυνατότητα σε συναγερμό φωτιάς να ηχούν 
ταυτόχρονα όλοι οι ανιχνευτές Fire Protect



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ



ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ TOY

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης
12 – 24 V DC για αυτοματισμούς

Με έξοδο ξηρής επαφής

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης
220V AC για οικιακές συσκευές

Με έξοδο 220 V
Ο χρωματισμός αλλάζει ανάλογα την κατανάλωση της συσκευής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση από απόσταση της συνδεδεμένης συσκευής 
μέσω της εφαρμογής Ajax για smartphone καθώς και αυτοματοποιημένα σενάρια.



AJAX HUB



Κεντρική μονάδα
Ajax Hub
• 2 κανάλια επικοινωνίας: Ethernet & GSM (GPRS)

• Εφεδρική μπαταρία για 15 ώρες

• Φιλικό μενού χρήστη — προγραμματισμός σε λίγα λεπτά

• Μπορείτε να συνδέσετε έως 100 περιφερειακά Ajax σε κάθε Hub 

• Έως 50 χρήστες

• Πλήρης και νυκτερινός οπλισμός

• Οπλισμός / αφοπλισμός βάση χρονοδιαγράμματος

• 9 Ομάδες (υποσυστήματα)

• Έως 10 κάμερες / καταγραφικά Dahua / Hikvision στην εφαρμογή

• Έως 5 σενάρια αυτοματισμών / συναγερμού

• Έως 1 αναμεταδότης (REX)



Κεντρική μονάδα
Ajax Hub Plus

• 4 κανάλια επικοινωνίας: Ethernet, GSM (3G/GPRS) & Wi-Fi

• 2 κάρτες SIM

• Εφεδρική μπαταρία για 16 ώρες

• Μπορείτε να συνδέσετε έως 150 περιφερειακά Ajax σε κάθε Hub 

• Έως 99 χρήστες

• Πλήρης και νυκτερινός οπλισμός

• Οπλισμός / αφοπλισμός βάση χρονοδιαγράμματος

• 25 Ομάδες (υποσυστήματα)

• Έως 5 αναμεταδότες REX

• Έως 50 κάμερες / καταγραφικά Dahua / Hikvision στην εφαρμογή

• Έως 64 σενάρια αυτοματισμών 



Κεντρική μονάδα
Ajax Hub 2
• 3 κανάλια επικοινωνίας: Ethernet & 2 GSM (GPRS)

• 2 κάρτες SIM

• Εφεδρική μπαταρία για 16 ώρες

• Φιλικό μενού χρήστη — προγραμματισμός σε λίγα λεπτά

• Μπορείτε να συνδέσετε έως 100 περιφερειακά Ajax σε κάθε Hub 2

• Έως 50 χρήστες

• Πλήρης και νυκτερινός οπλισμός

• Οπλισμός / αφοπλισμός βάση χρονοδιαγράμματος

• 9 Ομάδες (υποσυστήματα)

• Έως 25 κάμερες / καταγραφικά Dahua / Hikvision στην εφαρμογή

• Έως 5 αναμεταδότες REX

• Έως 32 σενάρια αυτοματισμών / συναγερμού

• Υποστηρίζει Motion Cam για οπτική επιβεβαίωση συναγερμού



Κεντρική μονάδα
Ajax Hub 2 Plus

• 4 κανάλια επικοινωνίας: Ethernet, GSM (LTE/3G/GPRS) & Wi-Fi

• 2 κάρτες SIM

• Εφεδρική μπαταρία για 15 ώρες

• Μπορείτε να συνδέσετε έως 200 περιφερειακά Ajax σε κάθε Hub 

• Έως 200 χρήστες

• Πλήρης και νυκτερινός οπλισμός

• Οπλισμός / αφοπλισμός βάση χρονοδιαγράμματος

• 25 Ομάδες (υποσυστήματα)

• Έως 5 αναμεταδότες REX

• Έως 100 κάμερες / καταγραφικά Dahua / Hikvision στην εφαρμογή

• Έως 64 σενάρια αυτοματισμών

• Υποστηρίζει Motion Cam για οπτική επιβεβαίωση συναγερμού



Διαθέσιμα και
σε Starter Kit

Ajax StarterKit
Διαθέσιμο σε λευκό & μαύρο

Τα Starter Kit περιλαμβάνουν:
• Κεντρική μονάδα (Hub)
• Τηλεχειριστήριο (SpaceControl)
• Μαγνητική επαφή (DoorProtect)
• Ανιχνευτή κίνησης MotionProtect

ή MotionProtect Plus



Το σύστημα Ajax πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας

European standard EN 50131, Grade II 

Οι συσκευές Ajax υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητους 

ελέγχους και έλαβαν την υψηλότερη δυνατή 

βαθμολογία για ασύρματες λύσεις.

EN 14604 certified

Οι ανιχνευτές καπνού πληρούν τις απαιτήσεις

αυτού του διεθνούς προτύπου



Ασύρματη Τεχνολογία Jeweller

• Απόσταση λειτουργίας έως 2000 
μέτρα σε ανοικτό χώρο

• Επιτήρηση από το σύστημα 
ρυθμιζόμενη από 12-300 δλτ.

• Διάρκεια ζωής μπαταριών από 3 
έως και 5 χρόνια

• Αμφίδρομη επικοινωνία

• Ανίχνευση εμπλοκής συχνότητας
& αλλαγή καναλιού συχνότητας

• Κρυπτογράφηση

• Πατενταρισμένη τεχνολογία

• Επικοινωνία του Hub με τον
server κάθε 30 δευτερόλεπτα

• Ενημέρωση σχετικά με την 
απώλεια του συστήματος 
ρυθμιζόμενη σε διαστήματα από
5 λεπτά και πάνω

• Άμεση ενημέρωση σε συναγερμό

• Κυκλώματα αυτό-διάγνωσης



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



Εύκολός προγραμματισμός σε λίγα λεπτά με την 
βοήθεια Ελληνικών οδηγιών και την 24ωρη 
τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη της Novatron

Push Notifications για συναγερμούς, λειτουργίες και 
προβλήματα (σαμποτάζ, μπαταρίες, προσπάθεια 
εμπλοκής συχνότητας κλπ.)

Όλες οι συσκευές προγραμματίζονται και ρυθμίζονται 
από την εφαρμογή Ajax Pro για smartphone & P.C.

Επικοινωνία σε πρωτόκολλα Contact ID & SIA
με συμβατά Κέντρα Λήψης Σημάτων μέσω 
του ειδικού software Translator ή και απ’ 
ευθείας με κονσόλες SIA DC-09.

Εύκολη λειτουργία και επιτήρηση του συστήματος 
από smartphone (iOS, Android) και P.C. (Windows 7+ 
& macOS)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajaxsystems&hl=uk
https://itunes.apple.com/us/app/ajax-security-system/id1063166247?mt=8


AJAX CLOUD



Ajax Cloud
Amazon Server

Ajax App Ajax Hub

Επιτήρηση

Πρόγραμμα CMS

C
ontactID

 & SIA Form
at

Κέντρο Λήψης
Σημάτων

Ανιχνευτές

SMS & Τηλεφωνική κλήση μέσω κινητής τηλεφωνίας



ΠΡΟΪΟΝΤΑ



− Μαγνητική επαφή για οριζόντια ή κάθετη 
τοποθέτηση

− Δύο μαγνήτες για ευελιξία στην τοποθέτηση

− Ο μεγάλος μαγνήτης μπορεί να τοποθετηθεί 
έως και 2 εκατοστά μακριά από την επαφή, 
ενώ ο μικρός έως και 1 εκατοστό

− Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να 
φθάσει μέχρι και 7 χρόνια

− Δυνατότητα σύνδεσης και ενσύρματης επαφής

Ajax 
DoorProtect

Τοποθέτηση σε κάθε πόρτα ή παράθυρο



− Μαγνητική επαφή για κουφώματα με ανάκληση

− Επιτήρηση ανοίγματος, κλίσης και κρούσης 

− Δύο μαγνήτες για ευελιξία στην τοποθέτηση

− Ο μεγάλος μαγνήτης μπορεί να τοποθετηθεί έως 
και 2 εκατοστά μακριά από την επαφή, ενώ ο 
μικρός έως και 1 εκατοστό

− Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να φθάσει 
μέχρι και 7 χρόνια

− Δυνατότητα σύνδεσης και ενσύρματης επαφής

− Το Ajax Door Protect Plus δεν είναι συμβατό 
με το oc-Bridge Plus

Ajax 
DoorProtect
Plus

Τοποθέτηση σε κουφώματα με ανάκληση



− Από όσο γνωρίζουμε, ο μικρότερος ανιχνευτής 
σπασίματος γυαλιού στον κόσμο

− Ανίχνευση έως και 9 μέτρα μακριά από την 
συσκευή

− Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να 
φθάσει μέχρι και 7 χρόνια

− Χρησιμοποιεί ανίχνευση δύο παραγόντων, 
χαμηλής (κρούση) και υψηλής (θραύση) 
συχνότητας για την αποτροπή ψευδών 
συναγερμών

− Τρία επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας

− Δυνατότητα σύνδεσης και ενσύρματης 
μαγνητικής επαφής

Ajax 
GlassProtect

Ο μικρότερος ανιχνευτής 
σπασίματος γυαλιού στον κόσμο



− Ανίχνευση κίνησης έως και 12 μέτρα

− Ψηφιακή Ανάλυση Σημάτων

− Λόγω της χρήσης του αλγόριθμου SmartMotion
δεν ανιχνεύει μικρά ζώα συνολικού βάρους έως
και 20 κιλά

− Τρία επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας

− Λειτουργεί στις περισσότερες συνθήκες 
περιβάλλοντος λόγω ψηφιακής αντιστάθμισης 
θερμοκρασίας

− Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να 
φθάσει μέχρι και 7 χρόνια

Ajax 
MotionProtect

Ο ανιχνευτής κίνησης θα εντοπίσει 
το πρώτο βήμα του εισβολέα στο χώρο



− Ανίχνευση κίνησης έως και 12 μέτρα

− Ανίχνευση θραύσης έως και 9 μέτρα μακριά από 
την συσκευή

− Ψηφιακή Ανάλυση Σημάτων

− Λόγω της χρήσης του αλγόριθμου SmartMotion
δεν ανιχνεύει μικρά ζώα συνολικού βάρους έως 
και 20 κιλά

− Τρία επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας

− Λειτουργεί στις περισσότερες συνθήκες 
περιβάλλοντος λόγω ψηφιακής αντιστάθμισης 
θερμοκρασίας

− Χρησιμοποιεί ανίχνευση δύο παραγόντων, 
χαμηλής (κρούση) και υψηλής (θραύση) 
συχνότητας για την αποτροπή ψευδών 
συναγερμών

− Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να φθάσει 
μέχρι και 5 χρόνια

Ajax 
СombiProtect

Ανιχνευτές κίνησης και θραύσης
σε μία συσκευή



− Ανίχνευση κίνησης (PIR & MW) έως και 
12 μέτρα

− Για δύσκολες συνθήκες: Η λύση στους 
ψεύτικους συναγερμούς

− Ψηφιακή Ανάλυση Σημάτων

− Λόγω της χρήσης του αλγόριθμου 
SmartMotion δεν ανιχνεύει μικρά ζώα 
συνολικού βάρους έως και 20 κιλά

− Τρία επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας

− Λειτουργεί στις περισσότερες συνθήκες 
περιβάλλοντος λόγω ψηφιακής 
αντιστάθμισης θερμοκρασίας

− Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να 
φθάσει μέχρι και 5 χρόνια

Διπλός ανιχνευτής κίνησης
Υπέρυθρος & Μικρο-κυματικός

Ajax
MotionProtect
Plus



− Ανίχνευση κίνησης έως και 12 μέτρα

− Ψηφιακή Ανάλυση Σημάτων

− Λόγω της χρήσης του αλγόριθμου SmartMotion δεν 
ανιχνεύει μικρά ζώα συνολικού βάρους έως και 20
κιλά

− Τρία επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας

− Λειτουργεί στις περισσότερες συνθήκες 
περιβάλλοντος λόγω ψηφιακής αντιστάθμισης 
θερμοκρασίας

− Η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι από 3 μήνες 
και μπορεί να φθάσει μέχρι και 3 χρόνια
ανάλογα με τις αποστολές εικόνας.

− Κάμερα με ανάλυση έως 640x480

− IR για νυχτερινή λήψη 4 – 5 μέτρα

− Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού με αποστολή
κολλάζ φωτογραφιών στο κινητό του χρήστη
καθώς και στο Ajax PRO Desktop.

Το Ajax Motion Cam δεν είναι συμβατό με το 
oc-Bridge Plus

Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από εγγύηση

Ajax 
MotionCam

Ο ανιχνευτής κίνησης θα εντοπίσει τον εισβολέα
στο χώρο και θα τον καταγράψει

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η MotionCam
στέλνει εικόνα στο smartphone
του χρήστη μόνον την στιγμή
του συναγερμού.
Δεν είναι κανονική κάμερα.



− Ανίχνευση κίνησης έως και 10 μέτρα / 6ο

− Τοποθέτηση σε ύψος 2,40μ. για να μην ανιχνεύει 
μικρά ζώα

− Ψηφιακή Ανάλυση Σημάτων

− Λειτουργία antimasking

− Δεν ανιχνεύει μικρά ζώα ύψους έως και 40 εκατοστά

− Τρία επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας

− Λειτουργεί στις περισσότερες συνθήκες 
περιβάλλοντος λόγω ψηφιακής αντιστάθμισης 
θερμοκρασίας

− Χρησιμοποιεί δύο πυροηλεκτρικούς (PIR) ανιχνευτές 
που πρέπει να ανιχνεύσουν ταυτόχρονα, για την 
αποτροπή ψευδών συναγερμών

− Η διάρκεια ζωής των μπαταριών μπορεί να φθάσει 
μέχρι και 3 χρόνια

− Το Ajax Motion Protect Curtain δεν είναι συμβατό 
με το oc-Bridge Plus

− Μόνον για εσωτερική χρήση

Ajax 
MotionProtect
Curtain

Διπλός ανιχνευτής κίνησης τύπου κουρτίνας 
για εσωτερική χρήση



− Ανίχνευση κίνησης έως και 15 μέτρα / 90ο

− Ρύθμιση της απόστασης από 3 – 15 μέτρα (σε ύψος 
τοποθέτησης 1 μέτρο)

− Ψηφιακή Ανάλυση Σημάτων

− Λειτουργία antimasking

− Λόγω της χρήσης του αλγόριθμου SmartMotion δεν 
ανιχνεύει μικρά ζώα ύψους έως και 80 εκατοστά

− Τρία επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας

− Λειτουργεί στις περισσότερες συνθήκες 
περιβάλλοντος λόγω ψηφιακής αντιστάθμισης 
θερμοκρασίας

− Χρησιμοποιεί δύο πυροηλεκτρικούς (PIR) ανιχνευτές 
που πρέπει να ανιχνεύσουν ταυτόχρονα, για την 
αποτροπή ψευδών συναγερμών

− Η διάρκεια ζωής των μπαταριών μπορεί να φθάσει 
μέχρι και 5 χρόνια

− Δυνατότητα πρόσθετης εξωτερικής τροφοδοσίας

− Προστασία ΙΡ54

− Το Ajax Motion Protect Outdoor δεν είναι 
συμβατό με το oc-Bridge Plus

Ajax 
MotionProtect
Outdoor

Διπλός ανιχνευτής κίνησης 
για εξωτερική χρήση



− Πλήκτρο συναγερμού ή σεναρίου πολύ μικρών διαστάσεων

− Προστασία με κρυπτογράφηση και κυλιόμενο κωδικό

− Πραγματική επικοινωνία δύο δρόμων με το hub, διαθέτει Led 
επιβεβαίωσης της εντολής

− Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να φθάσει μέχρι και 3 
χρόνια

− Δυνατότητα προστασίας για κατά λάθος ενεργοποίηση (διπλό ή 
παρατεταμένο πάτημα)

Το Ajax Button δεν είναι συμβατό με το oc-Bridge Plus

Ajax Button

Ασύρματο πλήκτρο πανικού



− Για πλήρη ή νυκτερινό οπλισμό

− Πλήκτρο πανικού

− Δυνατότητα προστασίας για κατά λάθος 
ενεργοποίηση (διπλό ή παρατεταμένο 
πάτημα)

− Προστασία με κρυπτογράφηση και κυλιόμενο 
κωδικό

− Πραγματική επικοινωνία δύο δρόμων με το
hub, διαθέτει Led επιβεβαίωσης των εντολών

− Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να 
φθάσει μέχρι και 3 χρόνια

Ajax 
SpaceProtect

Τηλεχειριστήριο για τη
χρήση του συστήματος



− Πληκτρολόγιο αφής για πλήρη ή νυκτερινό οπλισμό

− Δυνατότητα οπλισμού με ή χωρίς κωδικό

− Δυνατότητα οπλισμού / αφοπλισμού μόνο ομάδας

− Πλήκτρο πανικού (*)

− Πλήκτρο διακοπής συναγερμού φωτιάς (*)

− Κωδικός απειλής (ενέδρας)

− Προστασία με κρυπτογράφηση και κυλιόμενο κωδικό

− Διαθέτει Led πλήρους & νυκτερινού οπλισμού, 
αφοπλισμού καθώς και βλάβης πληκτρολογίου

− Δυνατότητα διαφορετικού κωδικού για κάθε χρήστη

− Δεν διαθέτει ενδεικτικά κατάστασης ζωνών & 
προβλημάτων του συστήματος

(*) Διαθέσιμη μόνο η μία επιλογή σε κάθε πληκτρολόγιο

Οι κωδικοί ON/OFF & απειλής μπορούν να είναι από 
4 – 6 ψηφία και αλλάζουν μόνο από την εφαρμογή

Το Ajax Keypad δεν είναι συμβατό με το oc-Bridge Plus

Ajax Keypad

Πληκτρολόγιο αφής για τη
χρήση του συστήματος



− Ρύθμιση χρόνου συναγερμού και έντασης ήχου 
από 81-105 dB

− Προστασία (tamper) για αποκόλληση από τον 
τοίχο

− Λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας από      
-0°C έως +50°C και υγρασία έως 75%

− Η διάρκεια ζωής των μπαταριών ανάλογα με 
τις υπηρεσίες που έχετε ενεργοποιήσει στην 
σειρήνα, είναι από 5 μήνες έως και 5 χρόνια.
5 – 10 κύκλοι συναγερμού τερματίζουν την 
ζωή των μπαταριών.

− Ένδειξη κατάστασης συστήματος (arm/disarm)

− Δυνατότητα σύνδεσης πρόσθετου Led για την 
ένδειξη της κατάστασης του συστήματος

− Η Ajax Home Siren δεν είναι συμβατή με το 
oc-Bridge Plus

− Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από εγγύηση

Ajax 
HomeSiren

Ασύρματη εσωτερική σειρήνα



− Εξωτερική τροφοδοσία12V DC (προαιρετική) ή 
χρήση με τις ενσωματωμένες μπαταρίες της

− Ρύθμιση χρόνου συναγερμού και έντασης ήχου 
από 85-113 dB

− Προστασία (tamper) για αποκόλληση από τον 
τοίχο και Shock sensor για χτυπήματα

− Εξωτερική προστασία IP54 (απαγορεύετε η 
τοποθέτηση κατ’ ευθείαν στην βροχή)

− Λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας από      
-20°C and +60°C και υγρασία έως 95%

− Η διάρκεια ζωής των μπαταριών ανάλογα με 
τις υπηρεσίες που έχετε ενεργοποιήσει στην 
σειρήνα, είναι από 5 μήνες έως και 5 χρόνια.
5 – 10 κύκλοι συναγερμού τερματίζουν την 
ζωή των μπαταριών.

− Ένδειξη κατάστασης συστήματος (arm/disarm)

− Η Ajax Street Siren δεν είναι συμβατή με το 
oc-Bridge Plus

− Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από εγγύηση

Ajax 
StreetSiren

Ασύρματη Εξωτερική Σειρήνα



− Ανιχνευτής καπνού και θερμοδιαφορικός (2 σε 1)

− Προστασία (tamper) για αποκόλληση από τον τοίχο

− Επιτήρηση από το σύστημα κάθε 5 λεπτά

− Μπορεί να δουλέψει και αυτόνομα, χωρίς το Ajax Hub

− Η διάρκεια της μπαταρίας είναι έως 4 χρόνια

− Ενημερώνει για την ανάγκη καθαρισμού του θαλάμου 
καπνού

− Ενσωματώνει σειρήνα 85 dB για συναγερμό φωτιάς

− Δυνατότητα σε συναγερμό φωτιάς να ηχούν 
ταυτόχρονα όλοι οι ανιχνευτές Fire Protect

Ajax 
FireProtect

Ανιχνευτής καπνού



− Ανιχνευτής καπνού, θερμοδιαφορικός και μονοξειδίου 
του άνθρακα (3 σε 1)

− Προστασία (tamper) για αποκόλληση από τον τοίχο

− Επιτήρηση από το σύστημα κάθε 5 λεπτά

− Μπορεί να δουλέψει και αυτόνομα, χωρίς το Ajax Hub

− Η διάρκεια της μπαταρίας είναι έως 4 χρόνια

− Ενημερώνει για την ανάγκη καθαρισμού του θαλάμου 
καπνού

− Ενσωματώνει σειρήνα 85dB για συναγερμό φωτιάς ή 
ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα

− Δυνατότητα σε συναγερμό φωτιάς η μονοξειδίου του 
άνθρακα να ηχούν ταυτόχρονα όλοι οι ανιχνευτές Fire 
Protect

Ajax 
FireProtect
Plus

Ανιχνευτής καπνού και
μονοξειδίου του άνθρακα



− Έγκαιρη ανίχνευση πλημμύρας

− Αδιάβροχος (ΙΡ65) με επινικελωμένες επαφές

− Προστασία (tamper) σε περίπτωση που 
ξεβιδωθεί η πλάτη της συσκευής

− Επιτήρηση από το σύστημα κάθε 5 λεπτά

− Ο συναγερμός σταματά αυτόματα όταν οι 
επαφές του ανιχνευτή στεγνώσουν

− Η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι έως 5 
χρόνια

Ajax 
LeaksProtect

Ανιχνευτής για την έγκαιρη
ανίχνευση πλημμύρας



− Επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση από 
απόσταση της συνδεδεμένης συσκευής μέσω της 
εφαρμογής Ajax για smartphone ή μέσω σεναρίων.

− Υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας.

− Προστατεύεται από υπερτάσεις και υπερθέρμανση.

− Σενάρια ON /OFF ή ΟΝ για ρυθμιζόμενο χρόνο από 0,5 
έως 255 δευτερόλεπτα

− Διαθέτει προγραμματιζόμενη ξηρή επαφή ΝΟ ή NC κατά 
την ενεργοποίηση.

− Χρησιμοποιεί εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.

− Τάση λειτουργίας: 240 V (AC).

− Θυμάται τις ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.

− Μικρό σε διαστάσεις, για να μπορεί να τοποθετηθεί 
πίσω από κουτί διακόπτη.

− **Η επιλογή για ρυθμιζόμενο χρόνο είναι διαθέσιμη σε 
συσκευές που κατασκευάστηκαν από τον Αύγουστο 
2020 και μετά.

− Το Ajax Wall Switch δεν είναι συμβατό με το oc-
Bridge Plus

Ajax 
WallSwitch

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης
για οικιακές συσκευές



− Επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση από απόσταση 
της συνδεδεμένης συσκευής μέσω της εφαρμογής Ajax για 
smartphone ή μέσω σεναρίων.

− Σενάρια ON /OFF ή ΟΝ για ρυθμιζόμενο χρόνο από 0,5 έως 255 
δευτερόλεπτα (για εντολή σε γκαραζόπορτα κλπ)**

− Χρησιμοποιεί εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.

− Διαθέτει προγραμματιζόμενη ξηρή επαφή ΝΟ ή NC κατά την 
ενεργοποίηση.

− Τάση λειτουργίας: 12 ή 24 V DC. 

− Φορτίο ρελέ: 5A / 36 VDC, 3KW / 220 VAC

− Θυμάται τις ρυθμίσεις μετά από διακοπή τάσης.

− Μικρό σε διαστάσεις: 38x25x18mm

− **Η επιλογή για ρυθμιζόμενο χρόνο άνω των 15 δευτερολέπτων 
είναι διαθέσιμη σε συσκευές που κατασκευάστηκαν από τον 
Αύγουστο 2020 και μετά.

− Το Ajax Relay δεν είναι συμβατό με το oc-Bridge Plus

Ajax 
Relay

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης
για αυτοματισμούς



− Επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση από 
απόσταση της συνδεδεμένης συσκευής μέσω της εφαρμογής 
Ajax για smartphone ή μέσω σεναρίων.

− Υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας.

− Προστατεύεται από υπερτάσεις και υπερθέρμανση.

− Σενάρια ON /OFF ή ΟΝ για ρυθμιζόμενο χρόνο από 0,5 έως 
255 δευτερόλεπτα**

− Θυμάται τις ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.

− Ο χρωματισμός αλλάζει ανάλογα την κατανάλωση της 
συσκευής.

− **Η επιλογή για ρυθμιζόμενο χρόνο είναι διαθέσιμη σε 
συσκευές που κατασκευάστηκαν από τον Αύγουστο 2020 και 
μετά.

− Το Ajax Socket δεν είναι συμβατό με το oc-Bridge Plus

Ajax 
Socket

Τηλεχειριζόμενη πρίζα για
μικρές οικιακές συσκευές



• Ενσύρματων μαγνητικών επαφών

• Εξωτερικών ασύρματων ραντάρ OPTEX

• Εξωτερικών ασύρματων Beams

• Ενσύρματων Μπουτόν Πανικού

• και πολλά άλλα

Ενσωμάτωση:

Ajax Transmitter
Πομπός για την σύνδεση ενσύρματων συσκευών

Τοποθέτηση μέσα στην συσκευή που θα
υποστηρίξει ή σε πρόσθετο πλαστικό κουτί 

του εμπορίου

• Ανίχνευση μετακίνησης συσκευής (για προσπάθεια αποκόλλησης)
• Είσοδος για σύνδεση διακόπτη προστασίας (tamper)
• Τροφοδοσία στον ανιχνευτή 
• Ιδανική συσκευή για τους περισσότερους ανιχνευτές OPTEX

Στον ασύρματο ανιχνευτή OPTEX FTN-RAM δεν χωράει.

Το Ajax Transmitter δεν είναι συμβατό με το oc-Bridge Plus



• Αντικαταστήστε ένα υπάρχον καλωδιακό σύστημα και αποκτήστε τις ευκολίες

και τους αυτοματισμούς του Ajax. 

• Τοποθετήστε ένα νέο σύστημα χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα καλωδίωση

του χώρου για να τοποθετήσετε ενσύρματες συσκευές και συμπληρώστε

ότι υπολείπετε με ασύρματες συσκευές Ajax. 

• O Multi Transmitter συνδέετε ασύρματα με όλα τα μοντέλα Hub & Rex. 

• Διαθέτει 18 ανεξάρτητες ζώνες συναγερμού.

• Διαθέτει τροφοδοτικό που παρέχει 12V/1A για ενσύρματους ανιχνευτές.

• Δέχεται απ’ ευθείας τροφοδοσία 220 V και μπαταρία 12V έως 7Ah.

• Υποστηρίζει μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές, μπουτόν πανικού κλπ.

• Δεν υποστηρίζει πληκτρολόγια και μη συμβατές ενσύρματες σειρήνες.

• Για τις συμβατές ενσύρματες σειρήνες απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.

• Αυτονομία από 7 ώρες έως 15 ημέρες (ανάλογα την κατανάλωση)

• Μόνο για εσωτερική χρήση

• Το Ajax Transmitter δεν είναι συμβατό με το oc-Bridge Plus

Αντικατάσταση ενσύρματου συστήματος συναγερμού

Ajax Multi Transmitter



Ajax ReX
Αναμεταδότης

− Αναμεταδότης για αύξηση της εμβέλειας
κάλυψης του συστήματος

− Συνδέετε σε παροχή 220 Volts και επικοινωνεί 
ασύρματα με το Hub

− Διαθέτει μπαταρία για 35 ώρες σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος

− Τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

− Σε κάθε σύστημα Hub μπορείτε να συνδέσετε 
μόνον 1 Rex
Σε Hub Plus, Hub 2 & Hub Plus 2 μπορείτε να
συνδέσετε έως 5 Rex

− Το Ajax Rex δεν είναι συμβατό με:
• oc-Bridge Plus
• Motion Cam

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ajax Rex δεν είναι 
συμβατό με το oc-Bridge Plus και 
τον ανιχνευτή κίνησης και 
εικόνας Motion Cam



ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΕΝΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ

ocBridge Plus



Ajax 
ocBridge
Plus

Σύνδεση ανιχνευτών και τηλεχειριστηρίων AJAX σε 
οποιοδήποτε ενσύρματο σύστημα συναγερμού του 
εμπορίου.

Δυνατότητες πλακέτας:
• 8 ζώνες συναγερμού στις οποίες μπορούν να συνδεθούν έως 

100 συσκευές συνολικά
Επιπλέον:
• Ζώνη tamper συσκευών
• Ζώνη tamper πλακέτας
• Ζώνη παρεμβολής συχνότητας (jamming)
• Ζώνη χαμηλής μπαταρίας συσκευών

• Προγραμματισμός μόνον από P.C. μέσω καλωδίου U.S.B.

Συμβατές συσκευές:
• Απλή μαγνητική επαφή
• Ανιχνευτές κίνησης & θραύσης εσωτερικού χώρου εκτός του

ανιχνευτή κουρτίνας
• Ανιχνευτές καπνού & μονοξειδίου του άνθρακα
• Ανιχνευτής πλημμύρας
• Τηλεχειριστήριο Space Control ( για πλήρη οπλισμό & πανικό)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ajax Rex δεν είναι 
συμβατό με το oc-Bridge Plus



Σας ευχαριστούμε!
Για περισσότερες πληροφορίες: www.ajax.systems

Επίσημος Αντιπρόσωπος Ελλάδος: NOVATRON SECURITY DISTRIBUTION
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6 14122 Ηράκλειο Αττικής  Τηλ. 2106179919

www.novatronsec.com

http://www.ajax.systems/
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