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Ajax Hub
De Ajax centrale Hub controleert alle componenten.
Het systeem kan sabotagepogingen detecteren en is beveiligd
tegen jamming. Het signaleert onmiddellijk gevaren van buitenaf.
Uniek is het Juweller protocol en de Geofence techniek.
Het Ajax systeem is het "IFSEC Alarm Product van het Jaar" geworden.
Standaard werkt het systeem via het internet maar het kan ook
communiceren met het mobiele datanetwerk (GPRS) d.m.v. een sim-kaart.
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De bediening
Een paar klikken verwijderd van thuis
De Ajax App is een virtueel controlecentrum, die
24 uur beschikbaar is. U kunt de systeemstatus
controleren, in- en uitschakelen en de configuratie
wijzigen. Dit alles vanaf u eigen pc of op afstand
vanuit de gebruikersvriendelijke app op uw smartphone.

Zicht op uw pand!
Ajax ondersteunt ook
onze superieure Dahua
Full HD en 4K camera's

iOS

inschakelen/
uitschakelen

Android

snelle
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Applicatie

informatie
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op afstand
testen en
configureren

€ 159,-

€ 39,-

Ajax KeyPad
Draadloos codetablo

Ajax SpaceControl
Afstandsbediening / overvalzender

Het Ajax KeyPad bedient uw Ajax systeem.
Schakelt het systeem geheel of gedeeltelijk
aan met een enkele toets of met een code.
Afm. 150 x 103 x 13 mm

De Ajax SpaceControl wordt gebruikt om
het systeem eenvoudig op afstand te bedienen
Het heeft een bereik van 1.000 meter (open veld)
Afm. 65 x 37 x 10 mm

Inbraakdetectie
€ 98,-

Ajax MotionProtect
Diervriendelijke PIR bewegingsmelder
De Ajax MotionProtect bewegingsmelder is tot 20 kg
diervriendelijk. Naast een fraai design heeft het
een bereik van 12 x 12 meter. Afm. 110 x 65 x 50 mm

€ 132,-

€ 132,-

Ajax MotionProtect Plus
PIR/radar bewegingsmelder

Ajax CombiProtect
PIR/glasbreuk bewegingsmelder

De Ajax MotionProtect Plus bewegingsmelder is
dé detector voor moeilijke omstandigheden.
Het heeft een bereik van 12 x 12 meter en is ook
diervriendelijk. Afm. 110 x 65 x 50 mm

De Ajax CombiProtect bewegingsmelder met
met glasbreukdetector is uniek te noemen.
Diervriendelijk en het heeft een glasbreukbereik
van 9 meter. Afm. 110 x 65 x 50 mm

€ 285,-

Leverbaar in 2019

Ajax MotionProtect Outdoor
Draadloze PIR bewegingsmelder

Ajax MotionProtect Cam
Draadloze PIR CAM

Deze melder is speciaal ontwikkeld voor diverse
buitensituaties. Het negeert dieren, vogels,
bladeren, weersinvloeden e.d. maar detecteert de
aanwezigheid van mensen wanneer ze het
beschermd gebied betreden. Het detectiebreik is
instelbaar van 3 tot 15 meter.

Bij een alarmmelding direct een foto op uw
smartphone of tablet. Door het nieuwe "Wings"
protocol (beschikbaar voor de 2e generatie
Hub medio 2019) verzendt deze melder het
beeld binnen 150 ms naar uw Ajax Hub.

€ 79,-

€ 99,-

Ajax DoorProtect
Universeel deur- en raamcontact

Ajax DoorProtect Plus
Deurcontact met tilt- en trilfunctie

Het Ajax DoorProtect signaleert direct het
onbevoegd openen van een deur of raam.
Een welkome aanvulling om snelle alarmverificatie
te krijgen en/of voor een extra schildetectie.
Afm. 20 x 90 mm. Schakelafstand magneet 3 cm

Het Ajax DoorProtect Plus signaleert direct het
onbevoegd openen van een deur of raam maar
ook het inslaan van het betreffende raam.
Extra zekerheid om een snelle alarmverificatie te
verkrijgen en/of voor een extra schildetectie.
Afm. 20 x 90 mm. Schakelafstand magneet 3 cm.

€ 99,-

Leverbaar in 2019

Ajax GlassProtect
De kleinste glasbreukmelder

Ajax MotionProtect Curtain
Draadloze gordijn PIR

Deze compacte glasbreukmelder detecteert
zelfs op 9 meter een glasbreuk. Analyse van het
geluid van brekend glas geeft een grote zekerheid.
Afm. 20 x 90 mm.

Deze gordijn-bewegingsmelders worden
met name toegepast voor schildetectie.
Het detecteert bewegingen van 8 tot 10 mtr.
Geschikt voor buitenmontage en heeft een
anti-maskeringsfunctie.

€ 198,-

€ 105,-

Ajax Streetsiren
Draadloze buitensirene

Ajax HomeSiren
Draadloze binnensirene

Een sirene met een aanpasbaar geluidsnivo
tussen 85 en 105 dB. Het is standaard voorzien
van een ring-LED verlichting als extra optische
indicatie. Afm. 200 x 200 x 51 mm.

Een sirene met een aanpasbaar geluidsnivo
tussen 85 en 105 dB. Het heeft een zeer
fraaie en compacte vormgeving.
Afm. 75 x 75 x 50 mm.

Branddetectie
&
Domotica

Ajax FireProtect € 115,Rook- en hittemelder

Ajax FireProtect Plus € 149,Rook-, hitte- én CO-melder

Een 24 uur detectie van brand.
Iedere melder is standaard voorzien van
een eigen alarmgever. Detecteert brand,
hitte en rook. Het heeft een zelftestfunctie en
is de fraaiste rook/hitte melder ter wereld.
Afm. 132 x 132 x 31 mm.

Een totaal levensreddende beveiliging.
Iedere melder is standaard voorzien van
een eigen alarmgever. Detecteert brand,
hitte, rook én koolstofmonoxide.
Afm. 132 x 132 x 31 mm.

Ajax LeaksProtect € 89,Draadloze waterdetector
De Ajax LeaksProtect meldt binnen een paar
seconden detectie van wateroverlast.
Het voorkomt veel schade en is uiterst compact.
Afm. 56 x 56 x 14 mm.

Ajax Socket € 99,De slimme stekker

Ajax Button Leverbaar in 2019
Draadloze paniekknop

Een draadloze tussenstekker met energiemonitor
voor het schakelen van elektrische apparaten.
De ring aan de voorzijde geeft met verschillende
kleuren het verbruik van het aangesloten apparaat aan.
De maximale belasting is 2,5 kW.

De Ajax Button is een kleine knop
die voor meerdere doeleinden
gebruikt kan worden. Denk aan een
paniek-, hulp- of bedieningsknop.

Leverbaar in 2019
Ajax Relay
Universeel inbouwrelais
Net zoals de Ajax Socket kunt u met dit onderdeel
allerlei apparaten schakelen via de Ajax App.
Het ondersteunt diverse schakelfuncties voor bijv.
elektrische sloten, poorten, garagedeuren en rolluiken.

Ajax RangeExtender
Signaalversterker Leverbaar in 2019

Algemeen

De Ajax RangeExtender versterkt het
ontvangen signaal om het bereik te
verbeteren.

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.

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.

Netwerkuitval
Een backup GSMsignaal stuurt
meldingen in geval
van een netwerkfout.

Wethouder van Caldenborghlaan 30
6226BT Maastricht
043-3635000 www.le-jeune.nl

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW én montage in Zuid-Limburg. Geldig zijn de:
Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Signaleringssysteem (AVCS 2017),
of bij een zakelijke opdracht de:
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007).
Beide voorwaarden kunt u terugvinden op http://www.le-jeune.nl/downloads/.

