
Typ detektoru: Bezdrátový
Detekční element: 8x poniklovaný kontakt
Použití: Vnitřní prostory
Montáž: Volným položením
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 1 300 m (v otevřeném prostoru) 
Napájení: 2x baterie AAA 3 V DC
Výdrž baterie: Až 5 let
Provozní teplota: 0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost: Až 100 %
Rozměry: 60 x 60 x 14 mm
Hmotnost: 38 g
Stupeň krytí: IP65
EAN kód: 0856963007170 (bílá) / 0856963007187 (černá)
Objednací kód: AJAX 8050 (bílá) / AJAX 8065 (černá)

Ajax LeaksProtect
Spolehlivá ochrana při úniku vody 
a zaplavení
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.

Ochrana proti selhání
a sabotáži

Díky miniaturním rozměrům lze detektor 
umístit například pod pračku

Technologický
skvost

Automatické ukončení poplachu při 
odtoku nebo vyschnutí vody

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

Obousměrná komunikace s Ajax 
Hubem pro snadné testování a 
nastavení 

Výdrž baterií až 5 let

Bezchybný
provoz

Rychlá instalace detektoru volným 
položením na rovný povrch

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

Jednoduchá instalace
na profesionální úrovni

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

Okamžitá detekce zaplavení 
střeženého prostoru vodou

Maximální
výkon

Technická specifikace

Autentizace pro ochranu proti narušení 

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

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 


