
Professioneel draadloos beveiligingsysteem
EN 50131-1 Grade 2

Design zonder draden, zonder zorgen.

Intruder Alarm
of the Year
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Risks

The Best Innovative 
Product

Innovative Security 
Product of the Year BranddetectieInbraakdetectie Lekdetectie Smart home Camera integratie

“Trusted by professionals”

Het beveiligingssysteem van AJAX voldoet aan de strengste beveiligingseisen. De 
technologie, hardware en het productieproces hebben hun betrouwbaarheid reeds 
bewezen in tal van onafhankelijke testcentra in Europa, waardoor de hoogste 
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beveiligingsysteem op de markt.

“Loved by end users”
De Ajax App , super eenvoudig te bedienen, een slimme 
gadget voor een professionele beveiligingssysteem, die 
veiligheid, gebruiksgemak en design tot in de perfectie 
combineert.
Het systeem wordt via de App op uw smartphone / 
watch beheerd, zo kan U overal ter wereld de status van 
de woning mbt inbraak, brand, waterschade en ja zelfs 
uw camerabeelden consulteren. 

Met Ajax systems wordt het aantal interventies bij 
de klant verminderd met factor 3. 
# Klantvriendelijk # Kostenbesparend # Ajax

Residentieel, kantoor of 
appartementsgebouw.

Koppeling op de meldkamer is optioneel, 
éénvoudig en betaalbaar. 

De erkende installateur wordt op vraag van de 
klant geconnecteerd op het systeem, waarbij 
aanpassingen, updates, en/of resets snel en 
eenvoudig worden uitgevoerd.

Batterijduur tot 7 jaar afhankelijk
van component en gebruik, waarbij de 
batterijstatus online wordt meegegeven.

Snelle en eenvoudige installatie.
Geen beschadiging aan de bestaande 
infrastructuur.

Ajax Systems het succesvolle 
beveiligingssysteem in 77 landen ter wereld.

De gemiddelde installatietijd van een Ajax 
systeem

In de meeste gevallen kan het systeem 
geprogrammeerd of gereset worden 
vanop afstand. Een besparing van 70% op 
de support / verplaatsingskost.

Van de bestaande Ajax klanten, kopen  
binnen de 6 maand extra componenten, 
zoals de smart plug, lekdetectie of  
bijkomende camera’s.

120 minuten 70% 67%

De eenvoud in onderhoud. Alles 
wordt simpelweg online 
gemonitord

Geplaatst in een oogwenk.

Meldkamer via SIA
of Contact ID protocol

PRO Software

Grade II
Security certification

EN 14604
Fire safety certification

CE
Certification

Gratis Ajax App

Modern design in 2 kleuren:
wit  &  zwart

De gebruiker wordt op de hoogte gehouden  
van alle belangrijke gebeurtenissen via pushmeldingen, SMS, 
en/of oproepen.

Gratis software updates van het systeem. 
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info@dsecurity.be - www.dsecurity.be
Tel +32 (0)475 45 06 08
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“When security becomes ART”
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Uw partner voor: 
Inbraakdetectie - Branddetectie - Camerabewaking - Domotica

De Jeweller technologie 
connecteert alle detectoren
tot op max. 2000m
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Ethernet 3G 2GWi-Fi

EthernetGSM

Centrale Units Inbraakdetectie Rookdetectie Sirenes AutomatisatieLekdetectie

Bediening
Hub Plus
Intelligente centrale met LAN 
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Hub
Intelligente centrale met LAN & SIM

ReX
Intelligente signaal versterker

GlassProtect
Draadloze 
glasbreukdetector

Motion Cam

Draadloze bewegingsmelder 
met ingebouwde camera, 
huisdiervriendelijk

MotionProtect/plus
Draadloze bewegingsmelder, 
passief infrarood of dubbele 
technologie, huisdiervriendelijk

MotionProtect Combi
Draadloze bewegingsmelder 
passief infrarood, met 
glasbreukdetectie 

DoorProtect
Draadloos magneetcontact

DoorProtect Plus
Draadloos magneetcontact 
met schok- en tiltsensor

FireProtect
Draadloze design rookdetector

LeaksProtect
Draadloze lekdetectie

FireProtect Plus
Draadloze design rookdetector 
met CO - detectie

MotionProtect 
Curtain
Draadloze gordijndetector 
met 2xPIR & anti-masking, 
huisdiervriendelijk

Draadloze buitendetector met 
2xPIR & anti-masking, 
huisdiervriendelijk

MotionProtect 
Outdoor

SpaceControl
Afstandsbediening 

KeyPad
Draadloos design klavier

StreetSiren
Draadloze buitensirene met 
LED indicatie

HomeSiren
Draadloze binnensirene met 
LED indicatie

Relay
Draadloos programmeerbaar 
droog contact relais

WallSwitch
Draadloos contact met energie 
monitor

Socket
Draadloze smartplug met 
energiemonitor. Kleur wijzigt 
in functie van het verbruik

PERIMETER DETECTIE

BUITEN DETECTIE Button
Paniekknop


