Ajax KeyPad
Bezdrátová klávesnice pro snadné
ovládání systému
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 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

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

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 Ajax Hubu

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

Obousměrná komunikace s Ajax
Hubem pro snadné testování a
nastavení

Signalizace stavu systému: Ano

Ochrana proti sabotáži

Jednoduché přidání do systému
stisknutím jediného tlačítka
a načtením QR kódu

Výdrž baterie až 2 roky při kontrole
spojení 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. - vnitřní všeobecné
EAN kód: 0856963007309 (bílá) / 0856963007316 (černá)
Objednací kód: AJAX 8706 (bílá) / AJAX 8722 (černá)
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