
Typ komponentu: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Počet drátových výstupů / vstupů: 13 (8+4+1) / 1
Detekce rušení: Ano
Historie poplachových a servisních události: Ano
Podpora aktualizace software: Ano
Funkce pro monitorování výkonu: Ano
Maximální počet připojených komponentů: 100
Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)  
Dosah rádiového signálu: Až 2 000 m (v otevřeném prostoru) 
Podpora připojení externí antény: Ano
Napájení: 8 ~ 14 V DC, miniUSB 5 V DC (pouze pro konfiguraci)
Provozní teplota: -20 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 90 %
Rozměry (s anténami): 95 x 92 x 18 mm
EAN kód: 0856963007262
Objednací kód: AJAX 7296  

Ajax ocBridge Plus
Modul pro integraci bezdrátových 
komponentů Ajax 
do drátových bezpečnostních systémů 
výrobců třetích stran
Ajax ocBridge promění každý drátový bezpečnostní systém 
na bezdrátový díky podpoře připojení až 100 bezdrátových komponentů 
Ajax. Díky pokročilým funkcím detekce a potlačení rušení navíc zvyšuje 
ochranu systému proti narušení.

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Provozní podmínky v rozmezí 
-20 °C až +50 °C při vlhkosti až 
do 90 %

Nastavitelný interval kontroly 
připojených komponentů v 
rozmezí 12 až 300 sekund

Nastavení připojených komponentů 
s použitím rádiového signálu

Ukládání historie událostí 
do paměti

Bezchybný
provoz

Připojení k drátovému bezpečnostnímu 
systému přes 12 tranzistorových výstupů

Kvalitu připojení je možné vzdáleně 
otestovat prostřednictvím mobilní aplikace

Programování modulu prostřednictvím 
USB rozhraní a konfiguračního software 
pro OS Windows

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Bezdrátová technologie Jeweller 
umožňuje komunikaci s Ajax 
Hubem až na vzdálenost 2 000 m 
v otevřeném prostoru nebo přes 
několik podlaží výškové budovy

Podpora 8 bezpečnostních 
a 4 servisních podsystémů

Možnost připojení až 100 
komponentů Ajax

Maximální
výkon

Technická specifikace

Autentizace pro ochranu proti narušení 

Vybavena systémy pro detekci a potlačení 
rušení pro maximální ochranu systému proti 
narušení

Šifrovaná komunikace s plovoucím kódem

Autorizovaným dovozcem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:
SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | tel.: 581 222 262 | info@ajaxsecurity.cz | www.ajaxsecurity.cz 


