Ajax LeaksProtect
Spoľahlivá ochrana pri úniku vody
a zaplavení
Ajax LeaksProtect je miniatúrny detektor úniku vody, ktorý Vás počas pár
sekúnd informuje o zaplavení stráženého priestoru. Ak voda v blízkosti
detektora uschne alebo odtečie, dôjde k automatickému zrušeniu poplachu.

Maximálny
výkon

Ochrana proti zlyhaniu
a sabotáži

Bezdrôtová technológia Jeweller
umožňuje komunikáciu s Ajax
Hubom až na vzdialenosť 1300 m
v otvorenom priestore alebo cez
niekoľko podlaží výškovej budovy

Autentizácia pre ochranu proti narušeniu

Okamžitá detekcia zaplavenia
stráženého priestoru vodou

Kryt detektora je chránený proti sabotáži
Nastaviteľný interval kontroly pripojených
komponentov v rozmedzí 12 až 300 sekúnd
Vodotesný kryt so stupňom krytia IP65
a 8 poniklovanými kontaktmi
Šifrovaná komunikácia

Technická špeciﬁkácia
Typ detektora: Bezdrôtový
Detekčný element: 8x poniklovaný kontakt
Použitie: Vnútorné priestory
Montáž: Voľným položením
Ochrana proti sabotáži: Áno
Výkon rádiového signálu: 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikačný protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 1 300 m (v otvorenom priestore)
Napájenie: 2x batéria AAA 3 V DC
Výdrž batérie: Až 5 rokov

Bezchybná
prevádzka

Jednoduchá inštalácia
na profesionálnej úrovni

Automatické ukončenie poplachu pri
odtoku alebo vyschnutí vody

Rýchla inštalácia detektora voľným
položením na rovný povrch

Úspora energie vďaka automatickej
regulácii vysielacieho výkonu
v závislosti na vzdialenosti
od Ajax Hubu

Detekčné zóny a kvalitu pripojenia je
možné vzdialene otestovať
prostredníctvom mobilnej aplikácie

Obojsmerná komunikácia s Ajax
Hubom pre jednoduché testovanie a
nastavenie
Výdrž batérií až 5 rokov

Technologický
skvost
Vďaka miniatúrnym rozmerom možno detektor
umiestniť napríklad pod práčku

Prevádzková teplota: 0 °C ~ +50 °C
Prevádzková vlhkosť: Až 100 %
Rozmery: 60 x 60 x 14 mm
Hmotnosť: 38 g
Stupeň krytia: IP65
EAN kód: 0856963007170 (biela) / 0856963007187 (čierna)
Objednávací kód: AJAX 8050 (biela) / AJAX 8065 (čierna)
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