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Ajax – profesionalni brezžični alarmni sistem

Protivlomna in požarna zaščita & zaznavanje puščanja vode



Ajax – profesionalni brezžični alarmni sistem

Možna integracija video 

nadzornega sistema

Brezžično napajanje 

sistema
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Ajax – profesionalni brezžični alarmni sistem

Rešitev za dom



Ajax – profesionalni brezžični alarmni sistem

Rešitev za dom in pisarno



Ajax – profesionalni brezžični alarmni sistem

Rešitev za dom, pisarno in 

poslovne objekte



Ajax pomaga povečati varnost poslovanja



Ajax je enostaven za prodajo



Varnostni sistem je enostaven za razumevanje in 

se ne obravnava kot del zapletene opreme. Ljudje 

točno vedo kaj plačajo.



Ajax je enostaven za prodajo.

Alarmni sistem Ajax primeren za vsak interier
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Ajax is easy to sell

Alarmni sistem Ajax primeren za vsak interier
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Ajax je enostaven za prodajo.

Aplikacija uporabniku omogoča sledeče:

• Povezavo s sistemom

• Nastavitve sistema

• Test sistema

• Spremembo statusa sistema

Nadzor nad alarmnim sistemom 

Ajax preko mobilne aplikacije



Ajax je enostaven za prodajo.

Integracija nadzorne kamere

Ajax aplikacije se redno 

posodabljajo

Izboljšana uporabniška izkušnja in nove funkcije



Ajax je enostaven za prodajo.

Relejsko upravljanje

Ajax aplikacije se redno 

posodabljajo

Izboljšana uporabniška izkušnja in nove funkcije



Ajax je enostaven za prodajo.

Uporabite aplikacijo za neposredno 

povezavo z varnostno nadzornim centrom

Ajax aplikacije se redno  

posodabljajo

Izboljšana uporabniška izkušnja in nove funkcije



Ajax je enostaven za prodajo.

lastnikov alarmnega sistema Ajax

bi le tega priporočili prijateljem in 

družinskim članom

84%



Ajax je enostaven za prodajo.

Ljudje v državah verjamejo sistemu Ajax67



Ajax je inovacija



Sistem je zanesljiv in odporen na napade. Ajax

poskrbi, da lastniki točno vedo, kaj se dogaja na 

objektu in tako centralne nadzorne postaje 

zagotovijo celovitost nepremičnine.



Ajax je inovacija

Zanesljiv in funkcionalen

Centrala

• 2 komunikacijska kanala

• povezava do 100 naprav

• 9 skupin

• baterija za 15 ur delovanja

• nadgradnje programske opreme

Centrala Plus

• 3 komunikacijski kanali

• povezava do 150 naprav

• 25 skupin

• baterija za 16 ur delovanja

• nadgradnje programske opreme

Kmalu v prodaji



Ajax je inovacija

AES šifriranje s plavajočim ključem

Ajax je odporen na prestrezanje radijskih 

signalov, ponarejanje frekvence ali motnje



Ajax je inovacija

Device authentication

Ajax je odporen na prestrezanje radijskih 

signalov, ponarejanje frekvence ali motnje



Ajax je inovacija

Frekvenčna povezava in žična omrežna 

povezava.

Ajax je odporen na prestrezanje radijskih 

signalov, ponarejanje frekvence ali motnje



Ajax je inovacija

Alarms je sprožen v 

manj kot 150 ms.

Obvestila se hkrati pošljejo centralni 

nadzorni postaji in lastniku sistema.



Ajax je inovacija

100% posredovanje alarma Uporabnik prejme sporočilo preko 

aplikacije, SMS ali klic.



Ajax je inovacija

Ajax Cloud zagotavlja polno kontrolo

Status vsake naprave / detektorja je prikazan v realnem času. 

Server zazna izgubo komunikacije s centralo v trenutku.

Sistem je mogoče upravljati, konfigurirati in preizkušati kjerkoli 

na svetu brez dodatnih sprememb nastavitev



Ajax je inovacija

Izreden nabor obvestil



Stroški montaže Ajax sistema so 

minimalni



En monter lahko opravi montažo v eni ali dveh 

urah. Ni potrebe po posebnem usposabljanju -

osnovna navodila so dovolj.



Stroški montaže Ajax sistema so minimalni

Naša Jeweller radio tehnologija je 

zamenjala žične sisteme



Stroški montaže Ajax sistema so minimalni

Detektorji se povežejo na 

centralo v 15 sekundah



Stroški montaže Ajax sistema so minimalni

SmartBrackets nosilci se 

uporabljajo za montažo detektorja

Za montažo detektorja le tega ni         

potrebno razstaviti.



Stroški montaže Ajax sistema so minimalni

SmartBrackets nosilci se 

uporabljajo za montažo detektorja

Detektor gibanja se lahko montira na 

ravno podlago ali v kot.



Stroški montaže Ajax sistema so minimalni

SmartBrackets nosilci se 

uporabljajo za montažo detektorja

V primeru odstranitve detektorja z 

nosilca se sproži alarm.



Ajax sistem je enostaven za vzdrževanje



Nastavitve je mogoče nastaviti na daljavo, 

testiranje naprave ne zahteva razstavljanja, 

baterije se zamenjajo le enkrat vsakih 5-7 let



Ajax sistem je enostaven za vzdrževanje

Dela z Phoenix, Andromeda, Ritm, Paradox 

in ostalimi programsko operacijskimi paketi

Ajax varnostni sistem je kompatibilen z vsemi varnostno 

nadzornimi sistemi



Ajax sistem je enostaven za vzdrževanje

Edinstven ID kontrolne plošče za 

zaščito pred ponarejanjem

Ajax Translator omogoča uporabnikom največjo združljivost

Za varnostno nadzorni sistem 

sprejema in prenese šifriran signal 

centrale.



Ajax sistem je enostaven za vzdrževanje

Za VNC inženirje

• Iskanje po imenu in ID nadzorne plošče

• Konfiguracija oddaljenega sistema

• Prilagodljiva obvestila

• Dovoljenje za dostop

Ajax PRO mobilna aplikacija



Ajax sistem je enostaven za vzdrževanje

Ajax sistem podpira do 50 

uporabnikov

Pravice se lahko dodelijo v sekundi; 

Omogoča dodelitev začasnega dostopa

PRO z vsemi 

pravicami dostopa

PRO brez pravic dostopa 

do nastavitev nadzorne 

plošče

Administrator s polnimi 

pravicami dostopa

Administrator brez pravic dostopa do 

nastavitev nadzorne plošče

Normalni 

uporabnik



Ajax zaradi direktne komunikacije 

zmanjšuje število ogledov v sistem



Pametni algoritmi zmanjšujejo število lažnih 

alarmov. Sistem vam prihrani denar in vam da 

občutek brezskrbnosti.



Ajax zaradi direktne komunikacije zmanjšuje število ogledov v sistem

Ajax pomeni dvojno zanesljivost

2-smerna komunikacija med centralo in detektorji

2 strežniška komunikacijska kanala

2-smerna komunikacija z VNC

2 komunikacijska kanala z VNC



Ajax zaradi direktne komunikacije zmanjšuje število ogledov v sistem

Vedno poznate stanje vaše varnostne naprave



Ajax zaradi direktne komunikacije zmanjšuje število ogledov v sistem

Centrala lahko zazna izgubo komunikacije 

z detektorjem v samo 36 sekundah.

Vsak element Ajax alarmnega sistema je pod nadzorom



Ajax zaradi direktne komunikacije zmanjšuje število ogledov v sistem

Potrditev prejetih in izvedenih ukazov

Dvosmerna komunikacija



Ajax zaradi direktne komunikacije zmanjšuje število ogledov v sistem

Samodejno nastavljanje radijskega 

modula naprave

Dvosmerna komunikacija



Ajax zaradi direktne komunikacije zmanjšuje število ogledov v sistem

Nastavitve detektorja lahko spremenite prek 

mobilne aplikacije brez razstavljanja detektorja.

Dvosmerna komunikacija



Lastniki Ajax alarmnega sistema lahko 

dodajajo dodatne detektorje sami.



V roku enega leta je 67% lastnikov Ajax

alarmnega sistema namestilo tudi protipožarne 

detektorje in detektorje puščanja vode.



Lastniki Ajax alarmnega sistema lahko dodajajo dodatne detektorje sami

Protivlomni detektorji

MotionProtect

Detektor gibanja

DoorProtect

Detektor odpiranja vrat

MotionProtect Plus

Detektor gibanja z 
mikrovalovnim senzorjem

DoorProtect Plus

Detektor odpiranja vrat s 
šok senzorjem

CombiProtect

Kombiniran detektor 
gibanja in počenega stekla

GlassProtect

Detektor počenega stekla



Lastniki Ajax alarmnega sistema lahko dodajajo dodatne detektorje sami

StreetSiren

Brezžična zunanja sirena

HomeSiren

Brezžična notranja sirena

Zaščita v primeru vloma



Lastniki Ajax alarmnega sistema lahko dodajajo dodatne detektorje sami

Požarna zaščita
Zaščita v primeru izliva 

vode

LeaksProtect

Detektor puščanje vode

FireProtect

Dimni in temperaturni 
detektor

FireProtect Plus

Dimni, temperaturni in 
CO (ogljikov monoksid) 
detektor



Lastniki Ajax alarmnega sistema lahko dodajajo dodatne detektorje sami

Brezžična stikala

WallSwitch

Napajalni rele 110-240V

Relay

Napajalni rele s suhim 
kontaktom 12V / 24V



Lastniki Ajax alarmnega sistema lahko dodajajo dodatne detektorje sami

Nadzor nad Ajax alarmnim sistemom

SpaceControl KeyPad Mobilna aplikacija

Daljinski upravljalnik z 
panik tipko

Brezžična tipkovnica iOS / Android aplikacija



Lastniki Ajax alarmnega sistema lahko dodajajo dodatne detektorje sami

Integracija

Odajnik uartBridge ocBridge Plus

Modul za integracijo 
drugih detektorjev z Ajax
alarmnim sistemom

Modul za integracijo Ajax
alarmnega sistema  z 
drugim brezžičnim 
varnostnim sistemom in 
hišnimi pametnimi sistemi.

Modul za integracijo Ajax
alarmnega sistema z 
drugim žičnim in 
hibridnim varnostnim 
sistemom. 



Lastniki Ajax alarmnega sistema lahko dodajajo dodatne detektorje sami

Video nadzor

Možna povezava do 10 kamer

Podpora za RTSP

Uporablja se lahko tako za video 

arhive v oblaku ali za snemalnike DVR

•

•

•



Ajax je prepoznaven med profesionalci



Ajax je prepoznaven med profesionalci

Ajax meets international security standards

European standard EN 50131, Grade II 

Ajax devices underwent independent testing and received 

the highest possible rating for wireless solutions

EN 14604 certified

Our smoke detectors fulfill the requirements 

of this international standard



Ajax je prepoznaven med profesionalci

Največkrat nagrajen brezžični 

varnosti sistem v Evropi

Protivlomni sistem leta Najbolj inovativen produkt



Hvala za vašo pozornost!

AX Systems Adria d.o.o.

www.alarm-sistemi.si

http://www.ajax.systems/

