Ajax ocBridge Plus
Modul pre integráciu bezdrôtových
komponentov Ajax do drôtových
bezpečnostných systémov výrobcov
tretích strán
Ajax ocBridge premení každý drôtový bezpečnostný systém na bezdrôtový
vďaka podpore pripojenia až 100 bezdrôtových komponentov Ajax. Vďaka
pokročilým funkciám detekcie a potlačeniu rušenia navyše zvyšuje ochranu
systému proti narušeniu.

Maximálny
výkon

Ochrana proti zlyhaniu
a sabotáži

Bezdrôtová technológia Jeweller
umožňuje komunikáciu s Ajax
Hubom až na vzdialenosť 2000 m
v otvorenom priestore alebo cez
niekoľko podlaží výškovej budovy

Autentizácia pre ochranu proti narušeniu

Podpora 8 bezpečnostných
a 4 servisných podsystémov

Šifrovaná komunikácia s plávajúcim kódom

Vybavená systémami na detekciu a potlačenie
rušenia pre maximálnu ochranu systému proti
narušeniu

Možnosť pripojenia až 100
komponentov Ajax

Technická špecifikácia
Typ komponentu: Bezdrôtový
Použitie: Vnútorné priestory
Počet drôtových výstupov / vstupov: 13 (8+4+1) / 1
Detekcia rušenia: Áno
História poplachových a servisných udalosti: Áno
Podpora aktualizácie software: Áno
Funkcia pre monitorovanie výkonu: Áno
Maximálny počet pripojených komponentov: 100
Výkon rádiového signálu: 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Komunikačný protokol: Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu: Až 2 000 m (v otvorenom priestore)
Podpora pripojenia externej antény: Áno
Napájanie: 8 ~ 14 V DC, mini USB 5 V DC (iba pre konﬁguráciu)
Prevádzková teplota: -20°C ~ +50 °C
Prevádzková vlhkosť: Až 90 %

Bezchybná
prevádzka

Jednoduchá inštalácia
na profesionálnej úrovni

Prevádzkové podmienky v rozmedzí
-20 ° C až +50 ° C pri vlhkosti až
do 90 %

Pripojenie k drôtovému bezpečnostnému
systému cez 12 tranzistorových výstupov

Nastaviteľný interval kontroly
pripojených komponentov v
rozmedzí 12 až 300 sekúnd
Nastavenie pripojených komponentov
s použitím rádiového signálu

Kvalitu pripojenia je možné vzdialene
otestovať prostredníctvom mobilnej aplikácie
Programovanie modulu prostredníctvom
USB rozhrania a konﬁguračného software
pre OS Windows

Ukladanie histórie udalostí
do pamäte

Rozmery (s anténami): 95 x 92 x 18 mm
EAN kód: 0856963007262
Objednávací kód: AJAX 7296
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