
StarterKit Plus


Ajax StarterKit Plus przeznaczony jest do ochrony 
domów, mieszkań, biur lub lokali handlowych przed 
wlamaniem. Zestaw składa się z inteligentnej centrali 
sterowania Hub Plus, czujnika ruchu MotionProtect, 
czujnika otwarcia drzwi i okna DoorProtect oraz pilotu 
do sterowania systemem SpaceControl z przyciskiem 
alarmowym.

Chroni przed włamaniami przez okna i drzwi Wykorzystuje Wi-Fi, Ethernet, WCDMA i GSM do 
wysyłania alarmów do centralnej stacji monitorującej i 

właściciela systemu

Jest sterowany za pomocą aplikacji mobilnej i pilotu

Uwierzytelnianie w celu zapobiegania 
wszelkim rodzajom fałszerstw

Wykrywanie zagłuszania i szyfrowania 
kanałów komunikacyjnych

Zabezpieczenie przed sabotażem

Natychmiastowe wysyłanie 
alarmów

Komunikację pomiędzy czujnikami a centralą zapewnia 
technologia radiowa Jeweller. Zapewnia komunikację w 
odległości do 2000 metrów. Jeweller eliminuje zastępowanie i 
przechwytywanie sygnału radiowego, szyfruje wszystkie dane i 
jest w stanie wykryć zagłuszanie. Jeśli dojdzie do incydentu, 
czujnik w ciągu 0,15 sekundy przesyła alarm do huba, a 
następnie wysyła go przez jeden z czterech kanałów 
komunikacyjnych (Wi-Fi, Ethernet, WCDMA i GSM) do 
smartfona właściciela i zaufanej agencji ochrony.

Maksymalna odległość między 
centralą a czujnikami - do 2000 m

Przekazuje sygnal w zaledwie 0,15 
sekundy

Szyfruje dane i wykrywa zakłócenia 
radiowe

Zestaw StarterKit Plus składa się z czterech urządzeń

Hub Plus

DoorProtect SpaceControl

MotionProtect

Hub kontroluje wszystkie urządzenia systemu 
bezpieczeństwa. I powiadomi Cię o każdej 
aktywności w domu za pomocą powiadomień 
push, SMS i połączeń telefonicznych.


Kontaktron natychmiastowo reaguje na otwarcie 
drzwi lub okna. To pierwsza linia obrony waszego 
mieszkania. Można zainstalować na każdym typie 
drzwi.

Pilot do sterowania systemem uzbraja i rozbraja 
system. W nagłej sytuacji naciśnij przycisk 
alarmowy, aby wezwać patrol firmy ochroniarskiej. 

Bezprzewodowy czujnik ruchu, który powiadamia 
właściciela o pierwszych oznakach włamania do 
domu lub biura


Najlepsza ochrona mienia

Hub 2 zarządza wszystkimi urządzeniami Ajax w systemie, aby 
ostrzegać użytkowników o otwartych drzwiach, rozbitych oknach, 
zagrożeniu pożarowym i zalaniu. Jeśli zlodzieje włamują się do 
Twojego domu, Hub 2 natychmiast przesyła zdjęcia z czujnika 
MotionCam i powiadamia firmę ochroniarską o wlamaniu. Nie musisz 
żyć pod stałym nadzorem kamer, żeby wiedzieć, co się dzieje w 
twojem mieszkaniu. 

Dla domu i mieszkania

Dla biura

Dla sklepu

Najlepsza ochrona mienia

Hub Plus zarządza wszystkimi urządzeniami Ajax w systemie, aby 
ostrzegać użytkowników o otwartych drzwiach, rozbitych oknach, 
zagrożeniu pożarowym i zalaniu. Jeśli zlodzieje włamują się do 
Twojego domu, Hub Plus natychmiast ostrzega właściciela systemu i 
firmę ochroniarską o alarmach.

Dla domu i mieszkania

Dla biura

Dla sklepu


