SpaceControl
Bezdrátová klíčenka
Ajax SpaceControl umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího
systému stisknutím tlačítka. Pomocí klíčenky je možné systém plně
nebo částečně aktivovat (noční režim) a deaktivovat. V krizové situaci
lze rovněž diskrétně spustit poplach tísňovým tlačítkem. Klíčenka je
vybavena LED indikátorem, který signalizuje úspěšné či neúspěšné
provedení příkazu centrálním ovládacím panelem Ajax.

Hlavní funkce

Možnost plné nebo
částečné aktivace
systému

LED indikátor pro
potvrzení provedení
příkazu

Ochrana proti
náhodnému
stisknutí tlačítka

Tlačítko pro
vyhlášení tísňového
poplachu

Funkce pro zakázání
aktivace tísňového
tlačítka

Certifikováno pro
stupeň zabezpečení
2 dle ČSN 50131

Přidání zařízení do
systému načtením
QR kódu

Obousměrný
přenos informací
mezi zařízeními

Rádiový protokol
s dosahem až 1 300
m (bez překážek)

Šifrovaní dat AES
algoritmem
s plovoucím kódem

Možnost přiřazení
klíčenky uživateli či
skupině v systému

Automatické
přeladění na
nerušený kanál

Předinstalovaná
lithiová baterie s
výdrží až 5 let

Odeslání zprávy o
poplachu během
0.15 vteřiny

Technická specifikace
Klasiﬁkace:

Bezdrátová klíčenka

Kompatibilita:

Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ocBridge Plus, uartBridge

Počet tlačítek:

4

Tísňové tlačítko
Napájení:
Výdrž baterie:

Rádiová technologie Jeweller:

Ano
1x baterie CR2032 3V
Až 5 let
Dosah komunikace se zařízeními - až 1 300 m v otevřeném prostoru
Obousměrná komunikace
Provozní frekvence: 868.0 - 868.6 MHz
Samoregulační vysílací výkon - až do 20 mW
Blokové šifrování založené na AES algoritmu
Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s
Automatické přeladění na nerušený kanál

Od -25 °C do +50 °C

Rozsah provozní teploty:

Až do 95%

Přípustná vlhkost:

65 x 37 x 10 mm

Rozměry:
Hmotnost:

13 g

Certiﬁkace:

Stupeň zabezpečení 2,
Třída prostředí III dle EN 50131, CE

Záruka:

24 měsíců od data prodeje
(na baterii se záruka nevztahuje)

Obsah balení
1. Ajax SpaceControl
2. 1x baterie CR2032 (předinstalovaná)
3. Uživatelská příručka
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