
 

 

 
 
 
 
 
 

Kit de alarme sem fio Ajax AJ-HUBKIT-B preto 

 
 

AJ-HUBKIT-B 

Sistema de alarme sem fio Ajax. 
Com protocolo de comunicação sem fio de 868 MHz. 
Este sistema suporta até 100 acessórios sem fio 
totalmente supervisionados. 
Certificação, grau 2 
Comunicação via GSM / GPRS e Ethernet. 
Fácil de instalar via APP. 
 
Desempenho máximo A 
 
tecnologia sem fio Jweller permite que o painel 
supervisione com segurança todos os dispositivos 
sem fio a até 2000 metros de distância em espaços 
abertos ou em diferentes andares de um edifício. 
Um processador ARM garante que atividades críticas 
sejam executadas 
Use a conexão via Ethernet com backup GSM / 
GPRS 
Relate alarmes por meio de notificações push, SMS 
ou telefonemas 
Pode trabalhar com até 100 dispositivos 
simultaneamente, 
suporta até 50 usuários e uma 
videovigilância 
 
(CRA) por meio de câmeras de terceiros. 

 
Proteção contra invasões e avarias 
 
Todos os soquetes e botões estão ocultos dentro do 
painel Painel à 
prova de violações A 
interrupção da energia externa aciona imediatamente 
um alarme 
Funciona por até 15 horas com backup da bateria 
Ping a cada 12-300 segundos para monitorar o sistema 
Detecção de interferência, criptografia e autenticação 
de canais de comunicação 
O painel Ajax escolhe automaticamente uma 
frequência inalterada em caso de erro no canal 
Um sinal de backup GSM notificará você em caso de 
erro na rede. 
O hub Ajax manterá você atualizado usando o 
algoritmo DeliverAnyway, mesmo em caso de erros de 
rede 

 

Operação sem esforço 
 
O sistema funciona mesmo com conexões ruins: o 
sistema funciona a uma velocidade de apenas 0,5 kbit / 
s A 
comunicação bidirecional permite testar periódicos e 
fácil personalização 
As atualizações de firmware e software são gratuitas e 
automáticas 
O sistema pode ser facilmente controlado usando um 
chaveiro remoto, aplicativo para smartphone ou 
navegador da web O 
Ajax Hub mantém com segurança um histórico de 
todos os eventos 
A tecnologia Geofence pode lembrá-lo de armar o 
sistema de segurança quando você sair e desacoplar 
no seu retorno 
 
Instalação muito simples em nível profissional 
 
O sistema pode ser facilmente instalado em menos de 
15 minutos usando o manual interativo e os conjuntos 
SmartBraket. 
A qualidade da conexão, o a área de detecção de 
dispositivos e o nível de ruído do rádio podem ser 
testados remotamente. Os 
dispositivos se conectam ao hub Ajax com um único 
clique. 
 
Obra prima de engenharia 

 Adaptador de energia CA ultra fino embutido O hub 
Ajax tem menos de 4 c de espessura 

 

Composto por: 
Painel de controle AJAX HUB 
Detector PIR AJ-MOTIONPROTECT-B 
Contato magnético AJ-DOORPROTECT-B 
Controle remoto AJ-SPACECONTROL-B 

 


