
Elegant og effektiv 
beskyttelse af dit hjem

Ajax-alarmsystemet er et trådløst 

professionelt alarmsystem, som 

diskret og elegant passer ind i det 

moderne hjem. Samtidig gør det 

utroligt enkle bruger-interface det 

til en leg at installere, betjene og 

vedligeholde alarmsystemet.

el-center-vest.dk

 OVERVÅGNING AF INDBRUD, RØG, BRAND OG VANDSKADE

ALARMSYSTEM 
FRA KR. 

2499,-

Tilfredse kunder er ingen selvfølge ...

KRÆVER INTET
ABONNEMENT

Fuld styring og kontrol 

via smartphone 

og/eller tablet 

– iOS/Android.



 

Lass Lauridsen       Martin Meldgaard

Christiansborgvej 1, DK-7560 Hjerm   |   Engholms Allé 2 K, 1.th., DK-8240 Risskov     

post@el-center-vest.dk   |   +45 97 46 43 00   |   el-center-vest.dk 

Security Hub’en er hjertet og 

hjernen i Ajax-alarmsystemet. 

Ved at tilføje enheder kan man 

skræddersy sit alarmsystem, så 

det beskytter mod og overvåger 

indbrud, brand og vandskade.

OVERLAD DET TRYGT TIL OS, 

VI ER SPECIALISTER PÅ OMRÅDET.

Ring og få en snak med Lass Lauridsen eller Martin Meldgaard

på tlf. 97 46 43 00, eller send en e-mail til post@el-center-vest.dk

GRUNDPAKKE
FRA KR.

2499,-
Inkl. programmering. 

Ekskl. montage.

Mulighed for opkobling til 

godkendt kontrolcentral.

Batterilevetid i detektorer-

ne på op til 7 år.

Trådløs rækkevidde på op 

til 2000 m.

Fuld styring og kontrol via 

smartphone og/eller tablet 

– iOS/Android.

FÅS 
OGSÅ 
I HVID

 Hub – Central enhed

Med 2-vejs 868 MHz radioteknologi samt 

alarm-transmission via Ethernet og/eller GSM/GPRS.

 MotionProtect - PIR-detektor 

Bevægelsesføler detekterer øjeblikkeligt ubudne 

gæster, men reagerer ikke på fx katte og hunde.

 DoorProtect – Åbningskontakt

Detekterer uønsket åbning af døre og vinduer.

 SpaceControl

Fjernbetjening med fire knapper for hhv. 

fuldtilkobling, deltilkobling, frakobling samt 

overfaldsalarm.

INDHOLD I GRUNDPAKKE

AJAX PRODUKTER

 Ajax Security Hub 

 MotionProtect – PIR-detektor

 MotionProtect – Plus  

 Kombineret PIR/MW detektor

 CombiProtect – PIR- og glasbrudsdetektor

 DoorProtect – universel dør- og vindueskontakt 

 GlassProtect – akustisk glasbrudsdetektor

 DoorProtect Plus – åbningskontakt med tilt   

 og vibration

 LeaksProtect – fugt- og lækagedetektor 

 FireProtect – røgalarm

 FireProtect Plus – røgalarm med kuliltesensor

 HomeSiren – sirene for indendørs brug

 StreetSiren – sirene med LED-flash for 

 inden- og udendørs brug

 KeyPad – betjeningspanel

 SpaceControl – fjernbetjening

 Mulighed for tilslutning af  

 videokamera (3 parts).


