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Slechts een paar klikken verwijderd van thuis.
De Ajax app is een virtueel controlecentrum,
wat dag en nacht beschikbaar is. U kunt de
systeemstatus controleren, in- of uitschakelen en de
systeemconfiguratie wijzigen. Dit alles vanaf uw eigen
PC of op afstand vanuit de gebruiksvriendelijke app.

iOS

Android

Inschakelen/
uitschakelen

Integriteit
Bedreigingsmanagement

Snelle
notificaties

Web

Gedetailleerde Op afstand Regelmatige
updates
info van de
Testen en
componenten configureren

Ajax kan zowel hardware- en softwarematige sabotage pogingen detecteren en is daarmee ontworpen voor diverse
bedreigingen. De detectoren zijn beveiligd en voorzien van een sabotage- schakelaar en ook de hub is beschermd tegen
sabotage en jamming. Het Ajax systeem detecteert onmiddellijk mogelijke gevaren van buitenaf.
Netspanningsuitval
Het systeem meldt
stroomstoringen en
blijft werken vanuit de
back-upbatterij.
Detector probleem
Frequente
communicatie zorgt
ervoor dat een
waarschuwing wordt
verzonden zodra een
apparaat niet meer
reageert.

Onbereikbare server
Een waarschuwing
wordt direct
verzonden.
Hackpogingen
Alle gegevens zijn
sterk versleuteld
om de veiligheid te
waarborgen.
Netwerkuitval
Een backup GSMsignaal stuurt
meldingen in geval
van een netwerkfout.
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Beschadigde sensor
Frequente
communicatie zorgt
voor snelle herkenning
van schade.
Jamming van de
ontvanger
Het systeem brengt
gebruikers en de
meldkamer op de
hoogte van jamming
en schakelt naar
een storingsvrije
frequentie .

Openen van
detectoren
Alle componenten zijn
tamperproof; er wordt
onmiddellijk een alarm
gestuurd wanneer de
behuizing geopend
wordt.

ARAS Security is een distributeur met
meerwaarde. Dit houdt in dat wij elektronische
beveiligingsproducten en -systemen leveren, maar
daarbij ook uitgebreide ondersteuning kunnen
bieden. Installatie gebeurt door onze deskundige
installatiepartners en die kunnen bij complexe
uitdagingen altijd terugvallen op specialistische
teams per productgroep. ARAS kan zelfs complete
projectbegeleiding bieden, zodat de opdrachtgever
voor elke situatie de meest optimale oplossing
geboden kan worden.

Geen draden, geen zorgen
AJAX Systems fabriceert een compleet programma Smart beveiligingsapparaten
waarmee het unieke en innovatieve oplossingen combineert. Het ontwerp en
design van alle componenten is subliem. Het motto van het AJAX Systems
is dan ook niet voor niets “When Security is Art”. De componenten zijn
verkrijgbaar in wit of zwart en het systeem kan volledig via uw smartphone
worden aangeleerd, geconfigureerd en bediend.

Ajax Starters Kit

Een snelle start om uw huis of pand
te beveiligen
De starterskit kunt u gebruiken als basis
voor het draadloze Ajax beveiligingssysteem.
Door de modulaire opbouw kunt u eenvoudig
componenten toevoegen om een systeem te
bouwen dat beveiligt tegen inbraak, brand en
zelfs overstroming. Daarmee combineert het
veiligheid en installatiegemak met design en
intuïtieve bediening voor iedereen.

Ajax Hub

Ajax MotionProtect

Ajax MotionProtect Plus

Ajax CombiProtect

De Ajax hub verbetert de prestaties van
elk component in het Ajax-systeem. Het
controleert en houdt netwerkapparaten in
de gaten en verzamelt gegevens met behulp
van het Jeweller protocol, de geavanceerde
draadloze verbindingstechnologie. De hub
analyseert bedreigingen, filtert valse alarmen
en waarschuwt u voor een echt gevaar. Extra
beveiliging tegen diverse sabotages maakt de
Ajax Hub onaantastbaar, wat ten goede komt
voor ieder gebouw wat het beveiligt.

Ajax MotionProtect detecteert in een ruimte
een mens, maar negeert huisdieren en
bijvoorbeeld tocht en geluid van een airco.

Ajax MotionProtect Plus detecteert in een
ruimte een mens, maar negeert huisdieren en
bijvoorbeeld tocht en geluid van een airco.
Geavanceerde radiofrequentie-scanfilters
vermijden interferentie door warmte-straling
gecombineerd met beweging van gordijnen,
trilling van jaloezieën of sterk zonlicht.

Ajax CombiProtect detecteert in een ruimte
een mens, negeert huisdieren, maar bijv. ook
tocht en geluid van een airco. Deze melder
heeft een akoestische glasbreukmelder die
tot een afstand van 9 meter glasbreuk kan
detecteren.

Draadloze
buitensirene

Ajax HomeSiren

Ajax DoorProtect

Ajax DoorProtect Plus

Ajax GlassProtect

Een sirene met
een aanpasbaar
geluidsniveau tussen
81 en 105 dB. Maakt
verbinding met een
Ajax Hub tot een
maximale afstand van
2.000 meter (open
veld).

Een sirene met een aanpasbaar geluidsniveau
tussen 81 en 105 dB met een contact voor
optionele externe LED aansturing. Maakt
verbinding met een Ajax Hub tot een maximale
afstand van 2000 meter (open veld).

DoorProtect beveiligt het openen van ramen
en deuren van een huis of kantoor.

DoorProtect Plus beveiligt het openen van
ramen en deuren, maar ook het inslaan van
het betreffende raam d.m.v. trildetectie.
Zelfs wanneer uw raam openstaat kan
het systeem volledig worden ingeschakeld
(Tiltsensor).

De compacte draadloze sensor detecteert zelfs
op aanzienlijke afstand glasbreuk. Analyse
van het geluid van brekend glas vermindert de
kans op valse alarmen aanzienlijk.

Ajax LeaksProtect

Ajax FireProtect

Ajax FireProtect Plus

Ajax KeyPad

Ajax SpaceControl

Ajax LeaksProtect meldt binnen een paar
seconden detectie van water, en annuleert
automatisch het alarm als het gebied
opgedroogd is. Voorkomt veel schade,
betrouwbaar, en in een robuuste kleine
behuizing.

Als u niet tegen een inbraak beveiligd bent,
riskeert u uw kostbaarheden. Als u niet tegen
brand beschermd bent, riskeert u alles. Daarom
is de Ajax FireProtect rookmelder gemaakt. Het
is makkelijk te installeren en te controleren,
beveiligd tegen sabotage en heeft een lange
levensduur.

Ajax FireProtect Plus is gemaakt voor
brandpreventie en veiligheid. De detector
meldt u direct over rookontwikkeling,
gevaarlijke opbouw van koolmonoxide en
snelle temperatuurstijging.

Het Ajax KeyPad bedient het Ajax
beveiligingssysteem. Schakel het systeem in
met een enkele toets of via een code. Gebruik
een dwangcode om een stil alarm naar een
meldkamer te sturen.

Ajax SpaceControl wordt gebruikt om in- en
uit te schakelen, om overvallen te melden en
is beschermd met authenticatie en “rollingcode” technologie. De afstandsbediening
werkt op een afstand van maximaal 1.000
meter (open veld) vanaf de Ajax Hub.

Ajax
WallSwitch
Draadloze
inbouwrelais
(230v)
Schakelt
huishoudelijke
apparaten aan /
uit en volgt het
energieverbruik
via een mobiele
app of een
webbrowser.

Ajax
StreetSiren

Draadloze waterdetector

Het brein van het Ajax
beveiligingssysteem

Draadloze binnensirene

Slimme rook- en hittemelder met
temperatuur sensor

Diervriendelijke PIR bewegingsmelder Diervriendelijke PIR bewegingsmelder Gecombineerde bewegings- en
met radar
glasbreukmelder

NIEUW!

Universeel raam- en deurcontact

Draadloze slimme rook,- hitteen CO sensor

Deurcontact met tilt- en trilsensor

Draadloos keypad

De kleinste glasbreukmelder ter
wereld

Afstandsbediening /overval zender

