
Typ komponentu: Bezdrátový
Použití: Vnitřní / venkovní prostory
Kompatibilita: Komponenty s drátovým výstupem NC/NO
Poplachový vstup: 1
Tamper vstup: 1
Mód zpracování vstupního signálu: Pulsní / bistabilní
Ochrana proti sabotáži: Ano (akcelerometr)
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)  
Dosah rádiového signálu: Až 1 600 m (v otevřeném prostoru) 
Funkce pro monitorování výkonu: Ano
Historie poplachu a servisních událostí: Ano
Napájení: 3x baterie CR123A 3 V DC
Výstup pro napájení komponentu: 3.3 V DC
Provozní teplota: -25 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 75 %
Rozměry: 100 x 39 x 22 mm
Hmotnost: 74 g
EAN kód: 0856963007507
Objednací kód: AJAX 10306

Ajax Transmitter
Bezdrátový modul pro integraci 
komponentů výrobců třetích stran
Ajax Transmitter umožňuje připojení libovolných drátových komponentů s 
výstupem do bezpečnostního systému Ajax. S jeho pomocí můžete snadno 
chránit Váš majetek uvnitř i venku.

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Provozní podmínky v rozmezí 
-25 °C až +50 °C při vlhkosti až 
do 75 %

Indikace stavu nabití baterií 
v chytré mobilní aplikaci

Bezchybný
provoz

Kvalitu připojení je možné vzdáleně 
otestovat prostřednictvím mobilní aplikace

Jednoduché přidání do systému 
stisknutím jediného tlačítka 
a načtením QR kódu

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Bezdrátová technologie Jeweller 
umožňuje komunikaci s Ajax 
Hubem až na vzdálenost 1 600 m 
v otevřeném prostoru nebo přes 
několik podlaží výškové budovy

Vhodný pro použití ve vnitřním 
i venkovním prostředí

Možnost připojení komponentů s 
drátovým výstupem

Maximální
výkon

Technická specifikace

Autentizace pro ochranu proti narušení 

Ochrana proti sabotáži

Nastavitelný interval kontroly připojených 
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Vybaven 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 


