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Nejvíce oceňovaný bezdrátový

Poplachový zabezpečovací
systém roku

Nejinovativnější produkt roku

Celosvětově nejprodávanější zabezpečovací systém
vyráběný v Evropě.
BEDO Ajax se již prodává ve více než 90 zemích světa.

BEDO Ajax StarterKit
Pro rychlý start
BEDO Ajax StarterKit tvoří jádro zabezpečovacího systému BEDO Ajax.
Rozšířením o další komponenty se promění v univerzální bezpečnostní systém,
který Vás spolehlivě ochrání před vloupáním, požárem nebo zaplavením vodou.
BEDO Ajax StarterKit představuje profesionální řešení ochrany života a majetku
s unikátním nadčasovým designem a maximální uživatelskou přívětivostí.

BEDO Ajax
SpaceControl

BEDO Ajax
Hub

BEDO Ajax
DoorProtect

BEDO Ajax
MotionProtect

Ovládací klíčenka
s tísňovým tlačítkem

Inteligentní
ovládací panel

Bezdrátový detektor
otevření oken a dveří

Bezdrátový PIR detektor
pohybu
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Ochrana proti narušení
Řízení hrozeb
Zabezpečovací systém BEDO Ajax je schopen odolávat jak hardwarovým, tak
i softwarovým útokům. Systém byl navržen v souladu se všemi možnými
hrozbami. Detektory jsou chráněny proti fyzickému napadení a rádiový
komunikační kanál je chráněn proti rušení a sabotáži. Při jakémkoliv vnějším
narušení systému dojde k okamžitému vyhlášení poplachu a vyrozumění
uživatele.

Výpadky elektrické
energie

Rušení GSM
sítě

Pokusy o narušení
systému

V případě výpadku elektrické energie systém
okamžitě informuje uživatele a automaticky
pokračuje v provozu napájen záložní baterií.

Pokud je rušen GSM signál, systém
komunikuje prostřednictvím Ethernet
připojení.

Pro maximální bezpečnost je veškerá
komunikace mezi BEDO Ajax Hub
a komponenty šifrována.

Problémy
s připojením

Rušení rádiového
signálu

Neoprávněná
manipulace

Dojde-li k výpadku připojení k síti Ethernet,
systém zašle notiﬁkaci uživateli
prostřednictvím připojení k síti GSM.

Při rušení rádiového signálu systém
vyrozumí uživatele a monitorovací
centrum (DPPC) a automaticky se
přeladí na nezarušenou frekvenci.

Veškerá zařízení jsou chráněna proti
sabotáži a neoprávněné manipulaci
- při otevření krytu zařízení je uživatel
okamžitě vyrozuměn.

Selhání
zařízení

Nedostupnost
serveru

Díky nastavitelnému intervalu kontroly
připojených komponentů dojde k vyhlášení
poplachu pokaždé, jakmile přestane zařízení
komunikovat.

V případě nedostupnosti serveru dojde
neprodleně k vyhlášení poplachu.
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Jeweller
Žádné dráty, žádné starosti.
Jeweller je unikátní proprietární rádiový komunikační protokol, který nabízí
vysokou úroveň zabezpečení. Přenos informací je stejně spolehlivý jako u
drátového spojení, avšak nabízí vyšší výkon. Veškerá data jsou šifrována
algoritmem s plovoucím klíčem, čímž je zabráněno jejich odposlechu nebo
modiﬁkaci. Pokud dojde k rušení signálu, systém automaticky upozorní uživatele
a přeladí se na záložní frekvenci.

2 000 m

150 ms

7 let

Komunikace mezi BEDO Ajax Hubem
a komponenty je možná až na vzdálenost
2 000 m (bez překážek).

Prodleva mezi detekcí a vyhlášení
poplachu je pouhých 150 ms.

Výdrž baterií v komponentech může
dosáhnout až 7 let.

12 s

25 mW

868.0 - 868.6 MHz

Interval kontroly stavu připojených
komponentů je nastavitelný od 12 do 300
sekund.

Výkon rádiového signálu činí až 25 mW.

Veškerá zařízení komunikují
prostřednictvím rádiového signálu
o kmitočtu 868.0 až 868.8 MHz.
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Působivý dosah
Komunikační protokol Jeweller umožňuje spojení komponentů s BEDO Ajax Hub
na vzdálenost až 2 000 m. Zařízení v závislosti na vzdálenosti automaticky
regulují výkon rádiového signálu, čímž výrazně prodlužují výdrž baterií. Díky tomu
mohou zařízení BEDO Ajax pracovat až 7 let bez nutnosti výměny baterie.

2 000 m

Jeweller
ZigBee

150 m

Z-Wave

150 m

Wi-Fi

100 m
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BEDO Ajax Cloud
Rychlý, výkonný, bezpečný.
Digitální ekosystém BEDO Ajax rozšiřuje schopnosti veškerých zařízení BEDO
Ajax. Díky cloudovému řešení jsou veškeré výpočetní operace a procesy rychle a
přesně zpracovávány. Přenos poplachové zprávy z BEDO Ajax Hub na server a k
uživateli zabere jen pár milisekund. Celý systém je možné vzdáleně konﬁgurovat
a ovládat pomocí chytré mobilní aplikace. Díky pravidelným aktualizacím
ﬁrmware zařízení se navíc neustále rozšiřuje funkcionalita systému.

BEDO Ajax Cloud
Záložní komunikační
kanál

GPRS

Ethernet

GPRS

Ethernet

GSM (SMS, hovor)

GPRS

Smartphone

Bezpečnostní agentura
(DPPC, PCO)
Jeweller

Technická specifikace
BEDO Ajax
detektor

Kontrola komunikace každých 10 sekund
Detailní informace o stavu zařízení
Možnost vzdálené konﬁgurace
Automatická aktualizace ﬁrmware a software
Přímé propojení s dohledovým a poplachovým
přijímacím centrem (DPPC)
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SmartBracket
Rychlá a profesionální instalace
Díky unikátnímu držáku SmartBracket je instalace komponentů BEDO Ajax
maximálně snadná a rychlá. Komponenty jsou dodávány s předinstalovanými
bateriemi, čímž dochází k nemalé úspoře času. Chytrá aplikace BEDO Ajax Vám
pomocí interaktivních manuálů pomůže s volbou vhodného umístění
komponentu, držák SmartBracket upevněte pomocí dodávaného spojovacího
materiálu ke zdi či stropu a poté do něj vložte detektor či jiné zařízení. Hotovo.

SmartBracket
(součást balení)

Zeď / strop

Spojovací materiál
(součást balení)

Detektor

BEDO Ajax StarterKit lze nainstalovat do 30 minut

Interaktivní manuály jsou dostupné v chytré mobilní aplikaci BEDO Ajax

K montáži není potřeba žádné speciální nářadí

Kvalitu spojení a detekční zóny lze vzdáleně testovat pomocí mobilní aplikace

Komponenty není nutné před instalací rozebírat

BEDO-katalog-prevedeny.indd 8

04.03.19 15:25

Chytrá aplikace BEDO Ajax

Dostupné
v AppStore

Dostupné
na GooglePlay

Snadné ovládání systému pro uživatele
Chytrá aplikace BEDO Ajax umožňuje rychlé a intuitivní ovládání a konﬁguraci
systému ve dne i v noci. Po stažení a instalaci je během několika okamžiků
připravena k použití.

Ovládání stavu systému

Okamžité notiﬁkace

Videoveriﬁkace IP kamerami

Vzdálené testování a konﬁgurace

Detailní informace o stavu systému

Pravidelné aktualizace zdarma

Chytrá aplikace BEDO Ajax PRO
Správa systému BEDO Ajax pro montážní firmy

Dostupné
v AppStore

Dostupné
na GooglePlay

Díky aplikaci BEDO Ajax Pro je možné snadno vzdáleně spravovat, konﬁgurovat a
testovat veškeré instalované systémy BEDO Ajax. Vyhlášené poplachy a poruchy
jsou zobrazovány formou notiﬁkací na mobilním zařízení. V rámci aplikace lze
také spravovat uživatelské účty a měnit jejich práva a nastavení.

Rychlé hledání BEDO Ajax Hubu pomocí ID
či jména

Vzdálená konﬁgurace

Testování detektorů

Správa uživatelských účtů a přístupových úrovní
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BEDO Ajax Hub
Mozek bezpečnostního
systému BEDO Ajax
BEDO Ajax Hub - centrální mozek bezpečnostního systému Ajax monitoruje
komponenty v bezdrátové síti a sbírá data prostřednictvím unikátního
protokolu Jeweller. BEDO Ajax Hub analyzuje hrozby, ﬁltruje falešné
poplachy a upozorňuje na jakékoliv nebezpečí. BEDO Ajax Hub je prvním
krokem v cestě za dosažením chytré a skutečně bezpečné domácnosti.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

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

Veškeré konektory a spínače jsou
ukryty uvnitř zařízení

ARM procesor poskytuje dostatečný
výkon pro důležité výpočetní operace
Systém komunikuje v rámci sítě
Ethernet se záložním spojením
pomocí GSM sítě
Možnost připojení až 100
komponentů
Systém podporuje až 50 uživatelů
a přímé napojení na dohledové
a poplachové přijímací centrum
(dříve PCO)
Signalizace poplachu a dalších
událostí prostřednictvím push
notiﬁkací, SMS zpráv nebo hovoru
Podpora IP kamer výrobců třetích
stran

Technická specifikace
Rozměry: 162.7 x 162.7 x 35.9 mm
Hmotnost: 320 g
Napájení: 110-250 V AC

Kryt je chráněn proti sabotáži
Upozornění při odpojení externího zdroje
napájení
Napájení vestavěnou záložní baterií po dobu
až 15 hodin
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund
Vybaveno systémy pro detekci a potlačení
rušení, šifrování komunikace a autentizaci
pro maximální ochranu systému proti
narušení
Real time OS chrání systém před viry
a narušením
Vestavěný GSM modul zajišťuje záložní
komunikaci v případě výpadku sítě internet
Průběžná aktualizace pomocí DeliverAnyway
algoritmu i v případě selhání sítě

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Systém je plně funkční i při velmi
pomalém internetovém připojení
- 0.5 kbit/s GPRS je dostačující

Díky interaktivnímu manuálu a držákům
SmartBracket je možné systém
nainstalovat do 15 minut

Obousměrná komunikace
s komponenty pro pravidelné
testování jejich funkčnosti a snadné
nastavování

Dostupnost komponentů, detekční zóny,
úroveň rádiového šumu a kvalitu připojení
je možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace

Automatické aktualizace software
a ﬁrmware zařízení zcela zdarma

Nová zařízení lze jednoduše přidat
do systému stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Připojení: GSM (850/900/1800/1900 MHz), GPRS, Ethernet
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
Podporované SIM karty: Mini SIM 2G
Záložní baterie: Li-Ion 2 Ah (doba zálohování až 15 hodin)
Podpora IP kamer: Ano (RTSP protokol)
Mobilní aplikace: iOS 9 a vyšší, Android 4.1 a vyšší
Maximální počet uživatelů: 50
Maximální počet připojených komponentů: 100
Maximální počet místností: 50 (logické rozdělení)
Ochrana proti sabotáži: Ano
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 8595106658023 (bílá) / 8595106658627 (černá)
Objednací kód: AJAX 7564 (bílá) / AJAX 7563 (černá)

Ovládání systému pomocí
dálkového ovladače či bezplatné
mobilní aplikace (Android / iOS)
BEDO Ajax Hub ukládá do paměti
historii veškerých systémových
událostí
Technologie Geofence Vám
připomene zajistit systém při
odchodu a odjistit po příchodu
domů
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skvost
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pouhých 40 milimetrů

04.03.19 15:25

BEDO
AjaxPlus
Hub Plus
Ajax Hub
Mozek bezpečnostního
systému Ajax
Ajax Hub Plus - vylepšená verze centrálního ovládacího panelu poplachového
zabezpečovacího systému Ajax. Díky vyššímu HW výkonu umožňuje připojení
až 149 zařízení Ajax, 50 IP kamer či záznamových zařízení a podporuje až 99
uživatelů. Pro připojení ke Cloud serveru využívá Ethernet či Wi-Fi rozhraní a
jako záložní komunikační kanál slouží dvojice 2G/3G SIM karet.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

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

Veškeré konektory a spínače jsou
ukryty uvnitř zařízení

ARM procesor poskytuje dostatečný
výkon pro důležité výpočetní operace
Systém komunikuje v rámci sítě
Ethernet či Wi-Fi se záložním
spojením pomocí GSM 2G/3G sítě
Možnost připojení až 149
komponentů
Systém podporuje až 99 uživatelů
a přímé napojení na dohledové
a poplachové přijímací centrum
(dříve PCO)
Signalizace poplachu a dalších
událostí prostřednictvím push
notiﬁkací, SMS zpráv nebo hovoru
Podpora IP kamer výrobců třetích
stran (až 50)

Technická specifikace
Rozměry: 162.7 x 162.7 x 35.9 mm
Hmotnost: 320 g
Napájení: 110 - 240 V AC / 50 Hz

Kryt je chráněn proti sabotáži
Upozornění při odpojení externího zdroje
napájení
Napájení vestavěnou záložní baterií po dobu
až 16 hodin
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund
Vybaveno systémy pro detekci a potlačení
rušení, šifrování komunikace a autentizaci
pro maximální ochranu systému proti
narušení
Real time OS chrání systém před viry
a narušením
Vestavěný GSM modul zajišťuje záložní
komunikaci v případě výpadku sítě internet
Průběžná aktualizace pomocí DeliverAnyway
algoritmu

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Systém je plně funkční i při velmi
pomalém internetovém připojení
- 0.5 kbit/s GPRS je dostačující

Díky interaktivnímu manuálu a držákům
SmartBracket je možné systém
nainstalovat do 15 minut

Obousměrná komunikace
s komponenty pro pravidelné
testování jejich funkčnosti a snadné
nastavování

Dostupnost komponentů, detekční zóny,
úroveň rádiového šumu a kvalitu připojení
je možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace

Automatické aktualizace software
a ﬁrmware zařízení zcela zdarma

Nová zařízení lze jednoduše přidat
do systému stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Připojení: Ethernet, Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n), GSM 2G
(850/900/1800/1900 MHz), 3G (WCDMA 900/2100 (B8/B1))
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
Podporované SIM karty: 2x Micro SIM 2G/3G
Záložní baterie: Li-Ion 2 Ah (doba zálohování až 16 hodin)
Podpora IP kamer: Ano, až 50 kamer (RTSP protokol)
Podpora napojení na PPC (PCO): ContactID / SIA
Mobilní aplikace: iOS 9 a vyšší, Android 4.1 a vyšší
Maximální počet uživatelů: 99
Maximální počet připojených komponentů: 149
Maximální počet skupin (zón): 25
Maximální počet místností: 50 (logické rozdělení)
Ochrana proti sabotáži: Ano
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 0856963007460 (bílá) / 0856963007606 (černá)
Objednací kód: AJAX 11795 (bílá) / AJAX 11790 (černá)
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Ovládání systému pomocí
dálkového ovladače či bezplatné
mobilní aplikace (Android / iOS)
Hub Plus ukládá do paměti historii
veškerých systémových událostí
(až 500 událostí)
Technologie Geofence Vám
připomene zajistit systém při
odchodu a odjistit po příchodu
domů

Technologický
skvost
Ultratenký napájecí adaptér AC 110 ~ 240 V
vestavěný do těla zařízení s hloubkou
pouhých 40 milimetrů
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BEDO Ajax Hub 2
s podporou foto veriﬁkace poplachu
Ajax Hub 2 představuje inteligentní centrální ovládací panel, který podporuje
detektory s funkcí foto veriﬁkace poplachu MotionCam. Jako klíčový prvek
zabezpečovacího systému řídí provoz zařízení Ajax a v případě hrozby
odesílá informace o poplachu uživatelům systému a poplachovému
přijímacímu centru.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

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

Veškeré konektory a spínače jsou
ukryty uvnitř zařízení

ARM procesor poskytuje dostatečný
výkon pro důležité výpočetní operace
Systém komunikuje v rámci sítě
Ethernet se záložním spojením
pomocí GSM sítě (dual SIM)
Možnost připojení až 100
komponentů
Systém podporuje až 50 uživatelů
a přímé napojení na dohledové
a poplachové přijímací centrum
(dříve PCO)
Signalizace poplachu a dalších
událostí prostřednictvím push
notiﬁkací, SMS zpráv nebo hovoru
Podpora až 25 IP kamer výrobců
třetích stran

Technická speciﬁkace
Rozměry: 162.7 x 162.7 x 35.9 mm
Hmotnost: 362 g
Napájení: 110 - 250 V AC / 50 Hz

Kryt je chráněn proti sabotáži
Upozornění při odpojení externího zdroje
napájení
Napájení vestavěnou záložní baterií po dobu
až 16 hodin
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund
Vybaveno systémy pro detekci a potlačení
rušení, šifrování komunikace a autentizaci
pro maximální ochranu systému proti
narušení
Real time OS chrání systém před viry
a narušením
2 vestavěné GSM moduly zajišťují záložní
komunikaci v případě výpadku sítě internet
Průběžná aktualizace pomocí DeliverAnyway
algoritmu i v případě selhání sítě

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Systém je plně funkční i při velmi
pomalém internetovém připojení
- 0.5 kbit/s GPRS je dostačující

Díky interaktivnímu manuálu a držákům
SmartBracket je možné systém
nainstalovat do 15 minut

Obousměrná komunikace
s komponenty pro pravidelné
testování jejich funkčnosti a snadné
nastavování

Dostupnost komponentů, detekční zóny,
úroveň rádiového šumu a kvalitu připojení
je možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace

Automatické aktualizace software
a ﬁrmware zařízení zcela zdarma

Nová zařízení lze jednoduše přidat
do systému stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Provozní teplota: -10 °C
~ +40 °C
Připojení: 2x GSM (850/900/1800/1900 MHz), GPRS, Ethernet
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz), Wings
Dosah rádiového signálu: Až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
Podporované SIM karty: 2x Micro SIM 2G
Záložní baterie: Li-Ion 2 Ah (doba zálohování až 16 hodin)
Podpora IP kamer: Ano, až 25 kamer (RTSP protokol)
Podpora detektorů pohybu s foto veriﬁkací: Ano
Mobilní aplikace: iOS 9 a vyšší, Android 4.1 a vyšší
Maximální počet uživatelů: 50
Maximální počet připojených komponentů: 100
Maximální počet skupin (zón): 9
Maximální počet místností: 50 (logické rozdělení)
Ochrana proti sabotáži: Ano
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 0856963007446 (bílá) / 0856963007767 (černá)
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Ovládání systému pomocí
dálkového ovladače či bezplatné
mobilní aplikace (Android / iOS)
Ajax Hub 2 ukládá do paměti historii
veškerých systémových událostí
Technologie Geofence Vám
připomene zajistit systém při
odchodu a odjistit po příchodu
domů

Technologický
skvost
Ultratenký napájecí adaptér AC 110 ~ 240 V
vestavěný do těla zařízení s hloubkou
pouhých 40 milimetrů
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BEDO Ajax Hub 2 Plus
s podporou foto veriﬁkace poplachu
Hub 2 Plus je nejpokročilejší centrální jednotka, která nepřetržitě komunikuje
s pulty centralizované ochrany a uživatelem pomocí 4 nezávislých kanálů.
Hub 2 Plus je určen pro ty nejnáročnější uživatele - zvládne komunikovat až
z 200 čidly, spravovat až 25 bezpečnostních skupin, 200 uživatelů a 64
scénářů. Díky novému procesoru je Hub 2 Plus až 4,5 krát výkonnější než
u Hub 2. Podporuje možnost připojení čidla MotionCam poskytuje snadnou
a účinnou foto verifikaci poplachu.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

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

Veškeré konektory a spínače jsou ukryty
uvnitř zařízení

ARM procesor poskytuje dostatečný
výkon pro důležité výpočetní operace

Napájení vestavěnou záložní baterií po dobu
až 16 hodin

Systém komunikuje v rámci sítě
Etherneta WiFi se záložním spojením
pomocí GSM sítí (dual SIM)

Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Možnost připojení až 200 komponentů

Vybaveno systémy pro detekci a potlačení rušení,
šifrování komunikace a autentizaci pro maximální
ochranu systému proti narušení

Systém podporuje až 200 uživatelů
a přímé napojení na dohledové
a poplachové přijímací centrum
(dříve PCO)
Signalizace poplachu a dalších
událostí prostřednictvím push
notifikací, SMS zpráv nebo hovoru

Kryt je chráněn proti sabotáži
Upozornění při odpojení externího zdroje napájení

Real time OS chrání systém před viry a narušením
2 vestavěné GSM moduly zajišťují záložní
komunikaci v případě výpadku sítě internet
Průběžná aktualizace pomocí DeliverAnyway
algoritmu i v případě selhání sítě

Podpora až 100 IP kamer výrobců
třetích stran

Technická speciﬁkace
Rozměry: 163 × 163 × 36 mm
Hmotnost: 351 g
Napájení: 110 - 230 V AC / 8 - 20 V DC
Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Provozní teplota: -10 °C ~ +40 °C
Připojení: 2x SIM (LTE/3G/2G), Ethernet, Wi-Fi
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz), Wings
Dosah rádiového signálu: Až 2 000 m (v otevřeném prostoru)

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace

Systém je plně funkční i při velmi
pomalém internetovém připojení –
0.5 kbit/s GPRS je dostačující

Díky interaktivnímu manuálu a držáku
SmartBracket je možné systém
nainstalovat do 15 minut

Obousměrná komunikace
s komponenty pro pravidelné
testování jejich funkčnosti a snadné
nastavování

Dostupnost komponentů, detekční zóny,
úroveň rádiového šumu a kvalitu připojení
je možné vzdáleně otestovat prostřednictvím
mobilní aplikace

Automatické aktualizace software
a firmware zařízení zcela zdarma

Nová zařízení lze jednoduše přidat do
systému stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Podporované SIM karty: 2x Micro SIM 4G/3G/2G
Záložní baterie: Li-Ion 3 Ah (doba zálohování až 15 hodin)
Podpora IP kamer: Ano, až 100 kamer (RTSP protokol)
Podpora detektorů pohybu s foto verifikací: Ano
Mobilní aplikace: iOS 9.1 a vyšší; Android 4.4 a vyšší
Maximální počet uživatelů: 200
Maximální počet připojených komponentů: 200
Maximální počet skupin (zón): 25
Maximální počet místností: 50
Ochrana proti sabotáži: Ano
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 0810031990542 (bílá) / 0810031990535 (černá)

Ovládání systému pomocí dálkového
ovladače či bezplatné mobilní aplikace
(Android / iOS) Ajax Hub 2 ukládá do
paměti historii veškerých systémových
událostí
Technologie Geofence Vám připomene
zajistit systém při odchodu a odjistit
po příchodu domů

Technologický
skvost

Objednací kód: AJAX 20279 (bílá) / AJAX 20276 (černá)

Ultratenký napájecí adaptér AC 110 ~ 240 V
vestavěný do těla zařízení s hloubkou
pouhých 40 milimetrů
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Rozdíly Hubů

Hub

Hub Plus

Hub 2

Hub 2 Plus

Čidla

100

150

100

200

Kamery a DVR

10

50

25

100

Uživatelé

50

99

50

200

Scénáře

5

64

32

64

Opakovače signálu

1

5

5

10

Skupiny

9

25

9

25

Ne

Ne

Ano

Ano

1× SIM 2G
Ethernet

2× SIM 2G/3G
Ethernet
Wi-Fi

2× SIM 2G
Ethernet

2× SIM LTE/3G/2G
Ethernet
Wi-Fi

Podpora foto
verifikace poplachu

Komunikační kanály
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BEDO Ajax MotionProtect
Detektor pohybu, který zachytí
první krok narušitele
BEDO Ajax MotionProtect detekuje již první krok každého narušitele ve
střeženém prostoru, přičemž spolehlivě ignoruje pohyb domácích mazlíčků,
průvan a další příčiny falešných poplachů.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 700 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Detekuje pohyb na vzdálenost
až 12 m

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Detekční element: PIR senzor
Dosah detekce pohybu: Až 12 m
Citlivost detekce: 3 úrovně nastavení (nízká / střední / vysoká)
Detekční úhel: 88.5° horizontálně / 80° vertikálně
Doporučená instalační výška: 2.4 m
Funkce ignorování pohybu zvířat: Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Ochrana proti sabotáži: Ano

Kryt detektoru je chráněn proti sabotáži
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Detekuje již první krok narušitele

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

Digitální zpracování signálu

Šifrovaná komunikace

Plynulý
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Nastavitelná citlivost detekce ve 3
úrovních

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Detekční algoritmus SmartDetect
ignoruje pohyb zvířat s hmotností
do 20 kg a výškou do 50 cm

Detekční zóny a kvalitu připojení je možné
vzdáleně otestovat prostřednictvím
mobilní aplikace

Fresnelova čočka vyrobená
z materiálu POLY IR4 a high-end
pyroelektrický senzor Excelitas
eliminují falešné poplachy
způsobené odrazy světla
a elektromagnetickým rušením

Jednoduché přidání do systému stisknutím
jediného tlačítka a načtením QR kódu
Možnost integrace do systémů jiných
výrobců prostřednictvím integračních
modulů BEDO Ajax (uartBridge /
ocBridge Plus)

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 700 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 1x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 7 let

Digitální teplotní kompenzace
umožňuje bezchybný provoz
nezávisle na klimatických
podmínkách ve střeženém prostoru

Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 80 %

Výdrž baterie až 7 let

Rozměry: 110 x 65 x 50 mm
Hmotnost: 86 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 8595106658047 (bílá) / 8595106658641 (černá)
Objednací kód: AJAX 5328 (bílá) / AJAX 5314 (černá)
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BEDO Ajax MotionProtect Plus
Kombinovaný detektor pohybu
s mikrovlnným senzorem
BEDO Ajax MotionProtect Plus detekuje již první krok každého narušitele
ve střeženém prostoru, přičemž spolehlivě ignoruje pohyb domácích mazlíčků,
průvan a další příčiny falešných poplachů. Disponuje navíc také mikrovlnným
senzorem, který ﬁltruje komplexní rušení způsobené tepelným vyzařováním
kombinovaným s pohybem záclon, otřesy žaluzií a silným slunečním zářením.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO
Ajax Hubem až na vzdálenost
1 200 m v otevřeném prostoru
nebo přes několik podlaží výškové
budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Funguje v místnostech se zdrojem
tepla (krb, kamna), skladech
a prostorech s aktivní klimatizací

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

Detekuje již první krok narušitele
na vzdálenost až 12 m

Kryt detektoru je chráněn proti sabotáži
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Šifrovaná komunikace

Digitální zpracování signálu

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Detekční element: PIR senzor, mikrovlnný senzor 24 GHz
Dosah detekce pohybu: Až 12 m
Citlivost detekce: 3 úrovně nastavení (nízká / střední / vysoká)
Detekční úhel: 88.5° horizontálně / 80° vertikálně
Doporučená instalační výška: 2.4 m
Funkce ignorování pohybu zvířat: Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Dodatečná ochrana: Mikrovlnný senzor pro ﬁltrování falešných poplachů
Ochrana proti sabotáži: Ano
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Nastavitelná citlivost detekce ve 3
úrovních

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Detekční algoritmus SmartDetect
ignoruje pohyb zvířat s hmotností
do 20 kg a do výšky 50 cm

Detekční zóny a kvalitu připojení je
možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace

Fresnelova čočka vyrobená
z materiálu POLY IR4 a high-end
pyroelektrický senzor Excelitas
eliminují falešné poplachy
způsobené odrazy světla
a elektromagnetickým rušením

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Mikrovlnný senzor pro skenování
rádiové frekvence a ﬁltrování
komplexního rušení

Možnost integrace do systémů jiných
výrobců prostřednictvím integračních
modulů BEDO Ajax (uartBridge /
ocBridge Plus)

Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 200 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 1x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 5 let

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 80 %
Rozměry: 110 x 65 x 50 mm
Hmotnost: 96 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 8595106658139 (bílá) / 8595106658733 (černá)
Objednací kód: AJAX 8227 (bílá) / AJAX 8220 (černá)
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Digitální teplotní kompenzace
umožňuje bezchybný provoz
nezávisle na klimatických
podmínkách ve střeženém
prostoru
Výdrž baterie až 5 let
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BEDO Ajax DoorProtect
Univerzální detektor otevření
oken a dveří
BEDO Ajax DoorProtect díky miniaturním high-end senzorům a bezdrátové
komunikaci umožňuje zabezpečení oken a dveří na několika podlažích
budovy.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO
Ajax Hubem až na vzdálenost
1 200 m v otevřeném prostoru
nebo přes několik podlaží
výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Možnost integrace do systémů
jiných výrobců prostřednictvím
integračních modulů BEDO Ajax
(uartBridge / ocBridge Plus)

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

Kryt detektoru je chráněn proti sabotáži
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Šifrovaná komunikace

NC kontakt pro připojení externího
detektoru

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový
Detekční element: Jazýčkový kontakt, magnet
Použití: Vnitřní prostory
Montáž: Povrchová

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Spolehlivý high-end jazýčkový
kontakt vyrobený ve Spojeném
království s více než 1 000 000
spínacími cykly bez selhání

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Úspora energie díky automatické
regulaci vysílacího výkonu v
závislosti na vzdálenosti od BEDO
Ajax Hubu

Detekční zóny a kvalitu připojení je možné
vzdáleně otestovat prostřednictvím
mobilní aplikace
Silný magnet umožňuje spolehlivou detekci
otevření až na vzdálenost 20 milimetrů

Detekční vzdálenost: Až 10 mm (menší magnet), 20 mm (větší magnet)
Připojení externího detektoru: Ano (1x NC kontakt)
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Dosah rádiového signálu: Až 1 200 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 1x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 7 let
Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 80 %
Rozměry: 90 x 20 mm
Hmotnost: 29 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko

Výdrž baterie až 7 let při kontrole
spojení BEDO Ajax Hubem každou
1 minutu

Technologický
skvost
Miniaturní rozměry a silný magnet umožňují
ochranu všech typů oken a dveří

Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 8595106658030 (bílá) / 8595106658634 (černá)
Objednací kód: AJAX 7063 (bílá) / AJAX 7062 (černá)
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BEDO Ajax DoorProtect Plus
Univerzální detektor otevření oken
a dveří s otřesovým senzorem
BEDO Ajax DoorProtect díky miniaturním high-end senzorům a bezdrátové
komunikaci umožňuje zabezpečení oken a dveří na několika podlažích
budovy.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 000 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Vestavěný akcelerometr pro
detekci vibrací, nárazů a úhlu
náklonu vůči zemi

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový
Detekční element: Jazýčkový kontakt, magnet, akcelerometr
Použití: Vnitřní prostory
Montáž: Povrchová
Detekční vzdálenost: Až 10 mm (menší magnet), 20 mm (větší magnet)
Náklon spuštění poplachu: Min. 5° a více (nastavitelný)

Kryt detektoru je chráněn 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

NC kontakt pro připojení
externího detektoru

Šifrovaná komunikace

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Spolehlivý high-end jazýčkový
kontakt vyrobený ve Spojeném
království s více než 1 000 000
spínacími cykly bez selhání

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Úspora energie díky automatické
regulaci vysílacího výkonu
v závislosti na vzdálenosti
od BEDO Ajax Hubu

Detekční zóny a kvalitu připojení je
možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace
Silný magnet umožňuje spolehlivou
detekci otevření až na vzdálenost
20 milimetrů

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Citlivost detekce otřesu: Nastavitelná (3 úrovně)
Funkce ignorování prvního otřesu: Ano
Připojení externího detektoru: Ano (1x NC kontakt)
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)

Výdrž baterie až 5 let

Technologický
skvost

Dosah rádiového signálu: Až 1 200 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 1x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 5 let

Miniaturní rozměry a silný magnet umožňují
ochranu všech typů oken a dveří

Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 80 %
Rozměry: 90 x 20 mm
Hmotnost: 29 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 8595106658146 (bílá) / 8595106658740 (černá)
Objednací kód: AJAX 9999 (bílá) / AJAX 7063 (černá)
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BEDO Ajax GlassProtect
Nejmenší detektor rozbití skla
na světě
BEDO Ajax GlassProtect je miniaturní bezdrátový detektor rozbití skla
určený pro zabezpečení prosklených ploch. Dvoufaktorová detekce rozbití
skla výrazně eliminuje výskyt falešných poplachů.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 000 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Spolehlivá detekce rozbití skla až
na vzdálenost 9 m s nastavitelnou
citlivostí ve 3 úrovních
NC kontakt pro připojení
externího detektoru

Kryt detektoru je chráněn 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

Možnost integrace do systémů
jiných výrobců prostřednictvím
integračních modulů BEDO Ajax
(uartBridge / ocBridge Plus)

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový
Detekční element: Elektretový mikrofon
Použití: Vnitřní prostory
Montáž: Povrchová
Detekční vzdálenost / úhel: Až 9 m / 180°
Citlivost detekce: Nastavitelná (3 úrovně)
Připojení externího detektoru: Ano (1x NC kontakt)
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 000 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 1x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 7 let
Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 90 %
Rozměry: 90 x 20 mm
Hmotnost: 30 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Dvoufaktorová detekce rozbití skla
v nízkých i vysokých frekvencích
pro eliminaci falešných poplachů

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Úspora energie díky automatické
regulaci vysílacího výkonu
v závislosti na vzdálenosti
od BEDO Ajax Hubu
Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení
Výdrž baterie až 7 let při kontrole
spojení BEDO Ajax Hubem každou
1 minutu

Detekční zóny a kvalitu připojení je
možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace
Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Technologický
skvost
Nejmenší detektor tříštění skla na světě

Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 8595106658122 (bílá) / 8595106658726 (černá)
Objednací kód: AJAX 5288 (bílá) / AJAX 5236 (černá)
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BEDO Ajax CombiProtect
Kombinovaný detektor pohybu
a rozbití skla
BEDO Ajax CombiProtect detekuje již první krok každého narušitele
ve střeženém prostoru, přičemž spolehlivě ignoruje pohyb domácích
mazlíčků, průvan a další příčiny falešných poplachů. Díky vestavěnému
detektoru tříštění skla je rovněž schopen zabezpečit prosklené plochy až
na vzdálenost 9 m.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 200 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Detekuje pohyb na vzdálenost až
12 m
Spolehlivá detekce rozbití skla až
na vzdálenost 9 m s nastavitelnou
citlivostí ve 3 úrovních

Kryt detektoru je chráněn 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

Detekuje již první krok narušitele
Digitální zpracování signálu

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Detekční element: PIR senzor, elektretový mikrofon
Dosah detekce pohybu: Až 12 m
Citlivost detekce: Nastavitelná (3 úrovně)
Detekční úhel: 88.5° horizontálně / 80° vertikálně
Detekční vzdálenost / úhel rozbití skla: Až 9 m / 180°
Doporučená instalační výška: 2.4 m
Funkce ignorování pohybu zvířat: Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Ochrana proti sabotáži: Ano
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 200 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 1x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 5 let

Plynulý
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Nastavitelná citlivost detekce
ve 3 úrovních

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Detekční algoritmus SmartDetect
ignoruje pohyb zvířat s hmotností
do 20 kg a výškou do 50 cm

Detekční zóny a kvalitu připojení je
možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace

Fresnelova čočka vyrobená
z materiálu POLY IR4 a high-end
pyroelektrický senzor Excelitas
eliminují falešné poplachy
způsobené odrazy světla
a elektromagnetickým rušením

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka a
načtením QR kódu

Dvoufaktorová detekce tříštění
skla v nízkých i vysokých
frekvencích pro eliminaci
falešných poplachů

Možnost integrace do systémů jiných
výrobců prostřednictvím integračních
modulů BEDO Ajax (uartBridge /
ocBridge Plus)

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 80 %
Rozměry: 110 x 65 x 50 mm
Hmotnost: 92 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko

Digitální teplotní kompenzace
umožňuje bezchybný provoz
nezávisle na klimatických
podmínkách ve střeženém prostoru

Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 8595106658047 (bílá) / 8595106658641 (černá)

Výdrž baterie až 5 let

Objednací kód: AJAX 5328 (bílá) / AJAX 5314 (černá)
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EN 14604

BEDO Ajax FireProtect
Pokročilá ochrana proti nejobávanější
hrozbě - požáru
Pokud nejste chránění proti krádeži, riskujete ztrátu svých cenností.
Nejste-li však chráněni proti požáru, riskujete všechno. Detektor požáru
BEDO Ajax FireProtect by měl být proto nezbytnou součástí Vašeho
zabezpečovacího systému. Snadno se instaluje, je chráněn proti sabotáži a
má dlouhou výdrž baterie.

Chytrá detekce
požáru

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost
1 300 m v otevřeném prostoru nebo
přes několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Fotoelektrický senzor pro rychlou
a spolehlivou detekci kouře
Signalizace poplachu připrudkém
nárůstu teploty v místnosti i bez
přítomnosti kouře

Kryt detektoru je chráněn 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

Možnost vzájemného
bezdrátového propojení s dalšími
detektory kouře
Autonomní provoz i bez nutnosti
použití BEDO Ajax Hubu

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Detekční element: Fotoelektrický senzor, termistor
Teplota signalizace poplachu: +54 °C ~ +65 °C
Signalizace poplachu: Akustická, optická
Možnost vzájemného bezdrátového propojení: Ano
Hlasitost piezoelektrické sirény: 85 dB
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Automatické upozornění uživatele
na provedení údržby detektoru
(odstranění prachu)

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Úspora energie díky automatické
regulaci vysílacího výkonu
v závislosti na vzdálenosti
od BEDO Ajax Hubu
Vestavěná piezoelektrická siréna
pro signalizaci poplachu

Kvalitu připojení je možné vzdáleně
otestovat prostřednictvím mobilní
aplikace
Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka a
načtením QR kódu

Dosah rádiového signálu: Až 1 300 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 2x baterie CR2 3 V DC
Záložní baterie: 1x CR2032
Ochrana proti sabotáži: Ano

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Výdrž baterie: Až 4 roky
Provozní teplota: 0 °C ~ +65 °C
Provozní vlhkost: Až 80 %
Rozměry: 132 x 132 x 31 mm

Ovládání a testování detektoru
a signalizace poplachu
prostřednictvím mobilní aplikace

Hmotnost: 220 g
Certifikace: EN 14604:2005

Výdrž baterie až 4 roky

EAN kód: 8595106658092 (bílá) / 8595106658696 (černá)
Objednací kód: AJAX 8209 (bílá) / AJAX 8188 (černá)
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EN 14604

BEDO Ajax FireProtect Plus
Chytrý detektor kouře s teplotními
a CO senzory
BEDO Ajax FireProtect Plus je navržen pro komplexní ochranu před
požárem a oxidem uhelnatým (CO). Okamžitě signalizuje poplach v případě
detekce kouře, prudkého nárůstu teploty nebo nebezpečné koncentrace
oxidu uhelnatého.

Chytrá detekce
nebezpečí

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost
1 300 m v otevřeném prostoru nebo
přes několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Fotoelektrický senzor pro detekci
kouře a elektrochemický senzor
pro detekci CO
Signalizace poplachu při
prudkém nárůstu teploty v
místnosti i bez přítomnosti kouře

Kryt detektoru je chráněn 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

Možnost vzájemného
bezdrátového propojení s dalšími
detektory kouře
Autonomní provoz i bez nutnosti
použití BEDO Ajax Hubu

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Detekční element: Fotoelektrický senzor, termistor, CO senzor
Teplota signalizace poplachu: +54 °C ~ +65 °C
Signalizace poplachu: Akustická, optická
Možnost vzájemného bezdrátového propojení: Ano

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Automatické upozornění uživatele
na provedení údržby detektoru
(odstranění prachu)

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Úspora energie díky automatické
regulaci vysílacího výkonu
v závislosti na vzdálenosti
od BEDO Ajax Hubu

Hlasitost piezoelektrické sirény: 85 dB
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)

Vestavěná piezoelektrická siréna
pro signalizaci poplachu

Kvalitu připojení je možné vzdáleně
otestovat prostřednictvím mobilní
aplikace
Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka a
načtením QR kódu

Dosah rádiového signálu: Až 1 300 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 2x baterie CR2 3 V DC
Záložní baterie: 1x CR2032
Ochrana proti sabotáži: Ano

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Výdrž baterie: Až 4 roky
Provozní teplota: 0 °C ~ +65 °C
Provozní vlhkost: Až 80 %
Rozměry: 132 x 132 x 31 mm
Hmotnost: 220 g
EAN kód: 8595106658153 (bílá) / 8595106658751 (černá)
Objednací kód: AJAX 8722 (bílá) / AJAX 8218 (černá)
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BEDO Ajax LeaksProtect
Spolehlivá ochrana při úniku vody
a zaplavení
BEDO Ajax LeaksProtect je miniaturní detektor úniku vody, který Vás během
pár vteřin informuje o zaplavení střeženého prostoru. Pokud voda v blízkosti
detektoru uschne nebo odteče, dojde k automatickému zrušení poplachu.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 300 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Okamžitá detekce zaplavení
střeženého prostoru vodou

Kryt detektoru je chráněn proti sabotáži
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund
Vodotěsný kryt se stupněm krytí IP65
a 8 poniklovanými kontakty
Šifrovaná komunikace

Technická specifikace
Typ detektoru: Bezdrátový

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Automatické ukončení poplachu při
odtoku nebo vyschnutí vody

Rychlá instalace detektoru volným
položením na rovný povrch

Úspora energie díky automatické
regulaci vysílacího výkonu
v závislosti na vzdálenosti
od BEDO Ajax Hubu

Detekční zóny a kvalitu připojení je
možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace

Detekční element: 8x poniklovaný kontakt
Použití: Vnitřní prostory
Montáž: Volným položením
Ochrana proti sabotáži: Ano
Ochrana proti přesunutí detektoru: Ano
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 300 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 2x baterie AAA 3 V DC
Výdrž baterie: Až 5 let
Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení
Výdrž baterií až 5 let

Technologický
skvost
Díky miniaturním rozměrům lze detektor
umístit například pod pračku

Provozní vlhkost: Až 100 %
Rozměry: 60 x 60 x 14 mm
Hmotnost: 38 g
Stupeň krytí: IP65
EAN kód: 8595106658108 (bílá) / 8595106658702 (černá)
Objednací kód: AJAX 8050 (bílá) / AJAX 8065 (černá)
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BEDO Ajax KeyPad
Bezdrátová klávesnice pro snadné
ovládání systému
BEDO Ajax KeyPad je bezdrátová dotyková klávesnice umožňující jednoduché
ovládání zabezpečovacího systému zadáním číselného hesla či stisknutím
tlačítka. V krizové situaci lze rovněž diskrétně spustit tichý poplach.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 700 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Umožňuje plné či částečné zajištění
systému včetně vyhlášení tichého
poplachu

Ochrana proti sabotáži
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund
Vybavena systémy pro detekci a potlačení
rušení pro maximální ochranu systému proti
narušení

Signalizace aktivního režimu
systému

Šifrovaná komunikace s plovoucím kódem

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Ovládání systému zadáním kódu
nebo stisknutím jediného tlačítka

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Úspora energie díky automatické
regulaci vysílacího výkonu
v závislosti na vzdálenosti
od BEDO Ajax Hubu

Detekční zóny a kvalitu připojení je
možné vzdáleně otestovat
prostřednictvím mobilní aplikace

Technická specifikace
Typ komponentu: Bezdrátový
Klávesnice: Kapacitní
Počet tlačítek: 15
Použití: Vnitřní prostory
Signalizace stavu systému: Ano
Tísňové tlačítko: Ano
Ochrana proti sabotáži: Ano

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Ochrana proti hádání hesla: Ano
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 700 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 4x baterie AAA 3 V DC

Výdrž baterie až 2 roky při kontrole
spojení BEDO Ajax Hubem každou
1 minutu

Výdrž baterie: Až 2 roky
Provozní teplota: -10 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 80 %
Rozměry: 150 x 102.5 x 13.2 mm
Hmotnost: 172 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: II. - vnitřnívšeobecné
EAN kód: 8595106658085 (bílá) / 8595106658689 (černá)
Objednací kód: AJAX 8706 (bílá) / AJAX 8722 (černá)
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BEDO Ajax SpaceControl
Bezdrátová klíčenka pro snadné
ovládání systému s tísňovým tlačítkem
BEDO Ajax SpaceControl umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání
zabezpečovacího systému stisknutím tlačítka. V krizové situaci lze rovněž
diskrétně spustit tichý poplach tísňovým tlačítkem.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 300 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení
Šifrovaná komunikace s plovoucím kódem

Umožňuje plné či částečné zajištění
systému včetně vyhlášení tísňového
poplachu

Technická specifikace
Typ komponentu: Bezdrátový
Počet tlačítek: 4
Tísňové tlačítko: Ano
Použití: Venkovní prostory
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)

Snadné
použití

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Ovládání systému stisknutím tlačítka

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Indikace stavu systému pomocí
červené a zelené LED diody
Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Možnost integrace do systémů
jiných výrobců prostřednictvím
integračních modulů BEDO Ajax
(uartBridge / ocBridge Plus)

Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 300 m (v otevřeném prostoru)

Výdrž baterie až 5 let

Napájení: 1x baterie CR2032A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 5 let (v závislosti na četnosti použití)
Provozní teplota: -20 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 90 %
Rozměry: 65 x 37 x 10 mm
Hmotnost: 13 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: III. - venkovní
EAN kód: 8595106658054 (bílá) / 8595106658658 (černá)
Objednací kód: AJAX 6267 (bílá) / AJAX 6108 (černá)
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BEDO Ajax Button

aktivaci. Z předinstalované baterie je napájeno až po dobu 5 let.

Maximální

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 300 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení
Šifrovaná komunikace s plovoucím kódem

Funkce tísňového tlačítka pro
vyhlášení poplachu v případě nouze
a ovládacího tlačítka pro aktivaci
scénáře

Technická speciﬁkace

Snadné
použití

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Typ komponentu: Bezdrátový

Ochrana proti náhodné aktivaci

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Počet tlačítek: 1
Ochrana proti náhodnému stisknutí: Ano (přidržení / dvojstisk)
Použití: Venkovní prostory

Potvrzení provedení příkazu
pomocí LED indikátoru

Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 300 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 1x baterie CR2032 3 V DC

Obousměrná komunikace s Ajax
Hubem pro snadné testování a
nastavení

Výdrž baterie: Až 5 let (v závislosti na četnosti použití)
Provozní teplota: -10 °C ~ +40 °C

Výdrž baterie až 5 let

Provozní vlhkost: Až 75 %
Rozměry: 47 x 36 x 13 mm
Hmotnost: 16 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: III. - venkovní
EAN kód: 0856963007972 (bílá) / 0856963007668 (černá)
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BEDO Ajax HomeSiren
Bezdrátová siréna pro použití
v interiéru
BEDO Ajax HomeSiren je bezdrátová siréna určená pro použití ve vnitřních
prostorech. Intenzitu akustické signalizace lze libovolně nastavit v rozmezí
81 až 105 dB. Siréna navíc disponuje konektorem pro připojení externí LED
signalizace. Díky unikátnímu protokolu Jeweller může komunikovat s BEDO
Ajax Hubem až na vzdálenost 2 000 m v otevřeném prostoru.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

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

Autentizace pro ochranu proti narušení
Kryt sirény je chráněn proti sabotáži
Vybavena systémy pro detekci a potlačení
rušení pro maximální ochranu systému proti
narušení

Konektor pro připojení externí
LED signalizace

Šifrovaná komunikace

Nastavitelná délka a intenzita
akustické signalizace (81 až 105 dB)

Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Napájení 2 bateriemi CR123A

Technická specifikace
Typ komponentu: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Intenzita signalizace: Nastavitelná (81 až 105 dB)
Nastavitelná délka signalizace: Nastavitelná (3 až 180 sekund)
Frekvence signalizace: 3.5±0.5 kHz
Signalizace stavu systému: Ano
Čas spuštění signalizace: Do 1 sekundy
Konektor pro připojení LED signalizace: Ano
Ochrana proti sabotáži: Ano
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Akustická signalizace aktivního
stavu systému

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Provozní podmínky v rozmezí 0 °C
až +50 °C při vlhkosti až do 75 %

Kvalitu připojení je možné vzdáleně
otestovat prostřednictvím mobilní
aplikace

Indikace stavu baterií
Výdrž baterií až 5 let

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Dosah rádiového signálu: Až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 2x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 5 let
Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 75 %
Stupeň krytí: IP50
Rozměry: 75 x 75 x 26.6 mm
Hmotnost: 96 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: II. - vnitřnívšeobecné
EAN kód: 8595106658061 (bílá) / 8595106658702 (černá)
Objednací kód: AJAX 8050 (bílá) / AJAX 8065 (černá)
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BEDO Ajax StreetSiren
Bezdrátová siréna pro použití
v exteriéru
BEDO Ajax StreetSiren je bezdrátová siréna určená pro použití ve venkovních
prostorech. Intenzitu akustické signalizace lze libovolně nastavit v rozmezí
85 až 113 dB. Siréna navíc disponuje konektorem pro připojení externí LED
signalizace. Díky unikátnímu protokolu Jeweller může komunikovat s BEDO
Ajax Hubem až na vzdálenost 1 500 m v otevřeném prostoru.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO
Ajax Hubem až na vzdálenost
1 500 m v otevřeném prostoru
nebo přes několik podlaží výškové
budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení
Kryt sirény je chráněn proti sabotáži
Vybavena systémy pro detekci a potlačení
rušení pro maximální ochranu systému proti
narušení

Napájení bateriemi nebo
externím zdrojem 12 V DC

Šifrovaná komunikace

Nastavitelná délka a intenzita
akustické signalizace (85 až 113 dB)

Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Červená LED signalizace poplachu

Technická specifikace
Typ komponentu: Bezdrátový
Použití: Venkovní prostory
Intenzita signalizace: Nastavitelná (85 až 113 dB)
Nastavitelná délka signalizace: Nastavitelná (3 až 180 sekund)
Frekvence signalizace: 3.5±0.5 kHz
Signalizace stavu systému: Ano
Čas spuštění signalizace: Do 1 sekundy
LED signalizace: Ano (červené LED po obvodu krytu)
Ochrana proti sabotáži: Ano (akcelerometr)
Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Akustická signalizace aktivního
stavu systému

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Provozní podmínky v rozmezí
-20 °C až +60 °C při vlhkosti až
do 95 %

Kvalitu připojení je možné vzdáleně
otestovat prostřednictvím mobilní
aplikace

Indikace stavu baterií

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Výdrž baterií až 5 let

Dosah rádiového signálu: Až 1 500 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 4x baterie CR123A 3 V DC nebo 12±20% V DC / 13.5 W
Maximální proudový odběr: 1.5 A (při použití externího zdroje)
Výdrž baterie: Až 5 let
Provozní teplota: -20 °C ~ +60 °C
Provozní vlhkost: Až 95 %
Stupeň krytí: IP54
Rozměry: 200 x 200 x 51 mm
Hmotnost: 502 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí: III. - venkovní
EAN kód: 8595106658078 (bílá) / 8595106658672 (černá)
Objednací kód: AJAX 7830 (bílá) / AJAX 7661 (černá)
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BEDO Ajax WallSwitch
Dálkové ovládání pro elektrické
spotřebiče v domácnosti
BEDO Ajax WallSwitch umožňuje prostřednictvím chytré mobilní aplikace
vzdáleně ovládat připojené elektrické spotřebiče a měřit jejich spotřebu
elektrické energie.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s BEDO
Ajax Hubem až na vzdálenost
1 000 m v otevřeném prostoru
nebo přes několik podlaží výškové
budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Ovládání připojených elektrických
spotřebičů chytrou mobilní aplikací

Integrovaná ochrana proti přepětí a přehřátí
Šifrovaná komunikace
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Analytické funkce pro měření
spotřeby elektrické energie

Technická specifikace
Použití: Venkovní prostory
Akční člen: Relé
Počet spínacích cyklů: 200 000
Napájení: 110 ~ 230 V AC±10%, 50/60 Hz
Napěťová ochrana (síť 230 V AC): Max. 264 V, min. 161 V
Napěťová ochrana (síť 110 V AC): Max. 126 V, min. 77 V
Maximální proudové zatížení: 13 A
Maximální spínaný výkon (síť 230 V AC): Až 3 kW
Maximální spínaný výkon (síť 110 V AC): Až 1.5 kW

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Externí anténa pro lepší příjem
signálu

Jednoduché připojení k elektrickým
spotřebičům

Provozní napětí v rozsahu 110 až
230 V AC

Možnost instalace do běžné montážní
krabice o Ø ≥ 50 milimetrů a hloubce
55 milimetrů

Vnitřní paměť pro ukládání
nastavení pro případ výpadku
proudu

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Spotřeba (pohotovostní režim): Do 1 W
Teplotní ochrana: Ano (nad +65 °C)
Statistické funkce: Ano (monitorování proudu, napětí, spotřeby)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 000 m (v otevřeném prostoru)
Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Doba odezvy příkazu: Méně než 1 sekunda
Provozní teplota: 0 °C ~ +64 °C
Provozní vlhkost: Do 75 %
Stupeň krytí: IP20
Rozměry: 38 x 25 x 18 mm
Rozměry instalační krabice: Ø ≥ 50 mm x 55 mm (hloubka)
Hmotnost: 32 g
EAN kód: 8595106658160 (černá)
Objednací kód: AJAX 7649 (černá)
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BEDO Ajax RangeExtender
Opakovač signálu pro rozšíření
bezpečnostního systému
BEDO Ajax RangeExtender umožňuje rozšíření bezpečnostního systému o
dalších 50 komponentů a navíc dvojnásobně rozšiřuje dosah rádiového
signálu. Díky unikátnímu protokolu Jeweller může komunikovat s BEDO
Ajax Hubem až na vzdálenost 2 000 m v otevřeném prostoru.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Zdvojnásobení provozní oblasti
bezpečnostního systému BEDO
Ajax

Veškeré konektory a spínače jsou
ukryty uvnitř zařízení
Ochrana proti sabotáži

Vysoce výkonný ARM procesor
Umožňuje rozšíření bezpečnostního
systému o dalších 50 komponentů
Možnost integrace do systémů
jiných výrobců prostřednictvím
integračních modulů BEDO Ajax
(uartBridge a ocBridge / ocBridge
Plus)
Přídavná anténa pro lepší příjem
rádiového signálu

Upozornění při odpojení externího zdroje
napájení
Napájení vestavěnou záložní baterií po dobu
až 12 hodin
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund
Vybaveno systémy pro detekci a potlačení
rušení, šifrování komunikace a autentizaci
pro maximální ochranu systému proti
narušení
Automatické přepínání frekvence v případě
rušeného komunikačního kanálu

Technická specifikace

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro snadné testování
a nastavení

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Počet připojených komponentů: Až 50
Použití: Vnitřní prostory
Ochrana proti sabotáži: Ano
Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)

Kvalitu připojení je možné vzdáleně
otestovat prostřednictvím mobilní
aplikace

Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 110 ~ 230 V AC
Záložní baterie: Li-Pol 2 Ah
Doba zálohování: Až 12 hodin
Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Stupeň krytí: IP54
Rozměry: 162.7 x 162.7 x 35.9 mm
Hmotnost: 300 g
EAN kód: 8595106658207 (bílá) / 8595106658764 (černá)
Objednací kód: AJAX 8697 (bílá) / AJAX 8681 (černá)
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Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Ultratenký napájecí adaptér AC
50 ~ 230 V vestavěný do těla
zařízení s hloubkou pouhých
40 milimetrů
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BEDO Ajax MultiTransmitter
s podporou foto veriﬁkace poplachu
MultiTransmitter je integrační modul, s jehož pomocí připojíte drátové
bezpečnostní komponenty jiných výrobců k chytrému bezpečnostnímu
systému BEDO Ajax a budete je moci pohodlně ovládat pomocí mobilní
aplikace. Připojení k MultiTransmitteru provedete s pomocí 18 vstupních
svorek pro připojení zařízení typu NO, NC či EOL a vyhrazenou napájecí větví
pro připojení požárních čidel. Montážní partneři mohou systém nastavit tak,
aby docházelo k odpočtu při aktivaci/deaktivaci, systém běžel 24/7 či spouštěl
poplach a automatické scénáře.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

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

Veškeré konektory a spínače jsou ukryty
uvnitř zařízení

Možnost připojení až 18 drátových
komponentů jiných výrobců
s drátovým výstupem.
Podporuje typy kontaktů NO, NC
(bez R), EOL (NC s R), EOL (NO s R)
Napájí připojena čidla 12V napětím

Technická speciﬁkace
Kompatibilita: Všechny Huby a ReX
Rozměry: 196 x 238 x 100 mm
Mód zpracování vstupního signálu: Pulsní / bistabilní
Napájení: 110 - 255 V AC, 50/60 Hz/ 12V DC

Kryt je chráněn proti sabotáži
Upozornění při odpojení externího zdroje
napájení
Možnost umístění záložní baterie
o kapacitě až 7 Ah
Vybaveno systémy pro detekci a potlačení
rušení, šifrování komunikace a autentizaci
pro maximální ochranu systému
proti narušení

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace

Obousměrná komunikace s BEDO
Ajax Hubem pro pravidelné testování
jejich funkčnosti a snadné nastavování

Díky interaktivnímu manuálu a držáku
SmartBracket je možné systém
nainstalovat do 15 minut
Kvalitu připojení je možné vzdáleně
otestovat prostřednictvím mobilní aplikace

Provozní vlhkost: Až do 75%
Hmotnost: 805 g
Frekvenční pásmo: provozní frekvence: 868.0 – 868.6 MHz

Jednoduché přidání do systému stisknutím
jediného tlačítka a načtením QR kódu

Konektor pro připojení kabelového senzoru:
NO, NC (bez R), EOL (NC s R), EOL (NO s R)
Ochrana proti sabotáži: Upozornění na neoprávněnou manipulaci
Počet připojených komponentů: 18
Pracovní teplota: Od -10°C do +40°C
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BEDO Ajax Transmitter
Bezdrátový modul pro integraci
komponentů výrobců třetích stran
BEDO Ajax Transmitter umožňuje připojení libovolných drátových
komponentů s výstupem do bezpečnostního systému BEDO Ajax. S jeho
pomocí můžete snadno chránit Váš majetek uvnitř i venku.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

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

Autentizace pro ochranu proti narušení

Vhodný pro použití ve vnitřním
i venkovním prostředí
Možnost připojení komponentů s
drátovým výstupem

Technická specifikace
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)

Ochrana proti sabotáži
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund
Vybavena systémy pro detekci a potlačení
rušení pro maximální ochranu systému proti
narušení
Šifrovaná komunikace s plovoucím kódem

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

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

Kvalitu připojení je možné vzdáleně
otestovat prostřednictvím mobilní aplikace

Indikace stavu nabití baterií
v chytré mobilní aplikaci

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

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: 8595106658191
Objednací kód: AJAX 10306
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BEDO
Ajax Relay
Ajax Relay
Dálkově ovladatelné
bezpotencionální relé
Ajax Relay disponuje výstupními kontakty typu NO či NC umožňujícími
připojení a ovládání jakéhokoliv zařízení s drátovým vstupem. Typ signálu
lze dle potřeby nastavit jako bistabilní nebo pulzní.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s Ajax
Hubem až na vzdálenost
1 000 m v otevřeném prostoru
nebo přes několik podlaží výškové
budovy

Autentizace pro ochranu proti narušení

Nastavitelný výstupní kontakt
typu NC / NO

Integrovaná ochrana proti přepětí a přehřátí
Šifrovaná komunikace
Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Bistabilní nebo pulzní typ
výstupního signálu

Technická specifikace
Použití: Vnitřní prostory
Akční člen: Elektromagnetické relé
Počet spínacích cyklů: 200 000
Napájení: 7 ~ 24 V DC
Napěťová ochrana: Max. 36.5 V, min. 6.5 V
Maximální proudové zatížení: 5 A (při 36 V DC), 13 A (při 230 V AC)
Spotřeba (pohotovostní režim): Do 1 W
Teplotní ochrana: Ano (nad +65 °C)
Statistické funkce: Ano (monitorování napětí)

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Externí anténa pro lepší příjem
signálu

Jednoduché připojení k elektrickým
spotřebičům

Provozní napětí v rozsahu 7 až
24 V DC

Možnost instalace do běžné montážní
krabice o Ø ≥ 50 milimetrů a hloubce
55 milimetrů

Vnitřní paměť pro ukládání
nastavení pro případ výpadku
elektrické energie

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 000 m (v otevřeném prostoru)
Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Doba odezvy příkazu: Méně než 1 sekunda
Provozní teplota: 0 °C ~ +64 °C
Provozní vlhkost: Do 75 %
Stupeň krytí: IP20
Rozměry: 38 x 25 x 18 mm
Rozměry instalační krabice: Ø ≥ 50 mm x 55 mm (hloubka)
Hmotnost: 32 g
EAN kód: 0856963007613 (černá)
Objednací kód: AJAX 11035 (černá)
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BEDO Ajax ocBridge Plus
Modul pro integraci bezdrátových
komponentů BEDO Ajax
do drátových bezpečnostních systémů
výrobců třetích stran
BEDO Ajax ocBridge promění každý drátový bezpečnostní systém
na bezdrátový díky podpoře připojení až 100 bezdrátových komponentů
BEDO Ajax. Díky pokročilým funkcím detekce a potlačení rušení navíc
zvyšuje ochranu systému proti narušení.

Maximální
výkon

Ochrana proti selhání
a sabotáži

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

Autentizace pro ochranu proti narušení

Podpora 8 bezpečnostních
a 4 servisních podsystémů

Šifrovaná komunikace s plovoucím kódem

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

Možnost připojení až 100
komponentů BEDO Ajax

Technická specifikace
Typ komponentu: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Počet drátových vstupů / výstupů: 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)

Bezchybný
provoz

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

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

Připojení k drátovému bezpečnostnímu
systému přes 12 tranzistorových výstupů

Nastavitelný interval kontroly
připojených komponentů v
rozmezí 12 až 300 sekund
Nastavení připojených komponentů
s použitím rádiového signálu

Kvalitu připojení je možné vzdáleně
otestovat prostřednictvím mobilní aplikace
Programování modulu prostřednictvím
USB rozhraní a konﬁguračního software
pro OS Windows

Ukládání historie událostí
do paměti

Provozní teplota: -20 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 90 %
Rozměry (s anténami): 95 x 92 x 18 mm
EAN kód: 8595106658184
Objednací kód: AJAX 7296
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BEDO Ajax Socket
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BEDO
Ajax MotionCam
Ajax MotionCam
Detektor pohybu
s foto veriﬁkací poplachu
Ajax MotionCam detekuje již první krok každého narušitele ve střeženém
prostoru, přičemž spolehlivě ignoruje pohyb domácích mazlíčků, průvan a
další příčiny falešných poplachů. V případě poplachu je schopen zachytit
sekvenci snímků pro ověření jeho příčiny.

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Instalace pomocí držáku SmartBracket
bez nutnosti demontování krytu detektoru

Autentizace pro ochranu proti narušení
Kryt detektoru je chráněn proti sabotáži

Detekční zóny a kvalitu připojení je možné
vzdáleně otestovat prostřednictvím
mobilní aplikace

Nastavitelný interval kontroly připojených
komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund

Jednoduché přidání do systému stisknutím
jediného tlačítka a načtením QR kódu

Vybaven systémy pro detekci a potlačení
rušení pro maximální ochranu systému proti
narušení
Šifrovaná komunikace s plovoucím kódem

Technická speciﬁkace
Typ detektoru: Bezdrátový
Použití: Vnitřní prostory
Detekční element: PIR senzor
Dosah detekce pohybu: Až 12 m
Citlivost detekce: 3 úrovně nastavení (nízká / střední / vysoká)
Detekční úhel: 88.5° horizontálně / 80° vertikálně
Rozlišení snímku: Až 640 x 480 pixelů
Počet snímků zachycených při poplachu: Až 10 snímků / poplach

Plynulý
provoz

Maximální
výkon

Nastavitelná citlivost detekce ve 3
úrovních

Bezdrátová technologie Jeweller
umožňuje komunikaci s Ajax
Hubem až na vzdálenost 1 700 m
v otevřeném prostoru nebo přes
několik podlaží výškové budovy

Detekční algoritmus SmartDetect
ignoruje pohyb zvířat s hmotností
do 20 kg a výškou do 50 cm

Kamera s rozlišením 640 x 480 px
s úhlem záběru 90°

Obousměrná komunikace s Ajax
Hubem pro snadné testování a
nastavení

Možnost exportování sekvence
ve formátu GIF či mp4

Infračervený přísvit pro focení v noci: Ano (15 m)
Úhel záběru kamery: 90°
Doporučená instalační výška: 2.4 m
Funkce ignorování pohybu zvířat: Ano, do hmotnosti 20 kg

Detekuje pohyb na vzdálenost
až 12 m

Fresnelova čočka vyrobená
z materiálu POLY IR4 a high-end
pyroelektrický senzor Excelitas
eliminují falešné poplachy
způsobené odrazy světla
a elektromagnetickým rušením

Pořízení sekvence až 10 snímků
během jedné poplachové události

Ochrana proti sabotáži: Ano
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz), Wings
Dosah rádiového signálu: Až 1 700 m (v otevřeném prostoru)
Napájení: 2x baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie: Až 3 roky
Provozní teplota: -10 °C ~ + 40 °C
Provozní vlhkost: Až 75 %
Rozměry: 135 x 70 x 60 mm
Hmotnost: 167 g
Stupeň zabezpečení: 2 - nízké až střední riziko

Digitální teplotní kompenzace
umožňuje bezchybný provoz
nezávisle na klimatických
podmínkách ve střeženém prostoru
Infračervený přísvit pro noční snímání
s dosahem až 15 m
Výdrž baterie až 3 roky

Třída prostředí: I. - vnitřní
EAN kód: 0856963007699 (bílá) / 0856963007385 (černá)
Objednací kód: AJAX 10309 (bílá) / AJAX 10308 (černá)
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BEDO Ajax 12V PSU
Technická speciﬁkace
Vstup: 8–20 V DC
Výstup:
Pro Hub/Hub Plus/ReX — 4.65 V ±3%
Pro Hub 2 — 4.65 V ±3%
Maximální vstupní proud: 1 A
Maximální výstupní proud: 1.5 A
Zásuvka: 6.5×2 mm
Konektor: 5.5×2.1 mm (power jack)
Rozměry:
Pro Hub/Hub Plus/ReX — 138×64×13 mm

Alternativní napájecí jednotka
pro HUB/HUB PLUS/HUB 2/ReX

Pro Hub 2 — 98×70×17 mm
Hmotnost:
Pro Hub/Hub Plus/ReX — 30 g
Pro Hub 2 — 28 g

Karavany a obytné vozy
Hub vybaven napájecím adaptérem na 12V
je ideální na zabezpečení obytných vozů či
lodě. Mějte své věci v bezpečí i na cestách

Chaty
Chaty jsou oblíbeným a povětšinou
snadným terčem zlodějů. Chraňte svou
chatu kdykoliv budete vzdáleni pomocí
Hubu s 12V adaptérem.

Kdekoliv, kde není možnost
220V připojení
Zabezpečte svůj majetek kdekoliv je třeba.
Chraňte pomocí BEDO Ajax lodě, jachty
nebo třeba náklad kamionu.

Bez názvu-3 1

14.03.19 11:54

katalog-32-stran.pdf 1 31.5.2019 18:01:13

katalog-32-stran.pdf 1 31.5.2019 16:22:40

C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

Chytrý asistent, který vzdáleně hlídá Váš domov 24/7.
www.bedocz.cz/SOS

Dovozcem a ditributorem produktů BEDO Ajax je společnost:
Smart home security, s.r.o. | Vyskočilova 1326/5a | Praha 4 | 140 00 | tel. 228 227 714 |
podpora@bedocz.cz
www.bedocz.cz

