
Mugav viis oma kodu kaitsmiseks

Valnes Ajax on juhtmevaba turvasüsteem, mis töötab kaabli või mobiilse 
interneti kaudu. Valvesüsteemi saab iga kasutaja monitoorida reaalajas 
oma mobiiltelefoni rakenduse abil. Valnes Ajax töötab laitmatult ka siis, kui 
lemmikloom koduruumides lahtiselt viibib. Seadmete paigaldus on imelihtne 
ja sellega tuleb toime igaüks. Lisaväärtust annab suurepärane disain ning 
aku pikaajaline kestvus kuni 7 aastat. Täiendavate seadmetega kaitseb 
turvasüsteem sinu kodu ka tulekahju ja veeuputuse eest. Tootevalikus on mustad 
ja valged seadmed.
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Tööpõhimõte
Mobiilne ja turvaline 

Tänu Ajaxi pilvelahendusele on kõik protsessid ja teated kasutajale reaalajas nähtavad. Alarmiteate 

andurist juhtimiskeskusse ja sealt serverisse ning seejärel kasutajale saatmiseks kulub vaid milli-

sekundeid. Kasutaja saab teate mobiilirakendusse, kust ta saab sellele ise reageerida või soovi 

korral edastada turvafirmale.

TEHNILISED ANDMED 

      •   Kasutab GSM ja/või püsiinterneti ühendust 

      •   Keskuse ja seadmete suhtlemine iga 10 sekundi tagant

      •   Kasutaja mobiilirakendusse üksikasjalik reaalajas teave häirete kohta

      •   Pilvepõhise tarkvara automaatsed uuendused

Raadioside

Alarm GPRSi kaudu

Alarm LANi kaudu

Kõne või SMS GSMi kaudu

Alarm otse interneti  
ühenduse kaudu
Alarm interneti kaudu

Turvafirma
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Rakendused
Kodu on vaid mõne kliki kaugusel 
Mobiilne rakendus Ajax Security System on virtuaalne juhtimiskeskus, mis monitoorib teie seadmeid 

päeval ja ööl. Võite kontrollida süsteemi olekut, valvestada või valvet maha võtta või muuta 

süsteemi konfiguratsiooni. Kõike seda vaid mõne puudutusega oma nutitelefonil või arvutis. Kui 

internetiühendus objektil katkeb saadab juhtimiskeskuse server sinu mobiilirakendusse koheselt teate 

toimunust.

iOS Android Internet

Valvestamine /
valve alt 

mahavõtmine

Kohesed teavitused Üksikasjalik teave
seadme oleku kohta

Kaugestamine ja 
-konfigureerimine

Korrapärased 
uuendused

Turvalisem elu
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Juhised turvaseadmete 
paigaldamiseks 
Keskus paigalda statsionaarse interneti kasutamise korral ruuteri juurde või asukohta, kus keskuse 

ühendus GSM võrguga ja seadmetega on parem. Liikumisandurid paigalda lae alla ruumi sellesse 

nurka või seina, kust nad näevad nii aknaid kui uksi. Suitsuandur on soovitav paigaldada keset tuba 

või lae kõrgemasse ossa viilkatuse harja alla. Ukse- ja aknaandurite parim asukoht on kõrgel ukse 

akna ülemises ääres. Veeanduri võid lihtsalt asetada pesuruumi või keldri põrandale. Sisesireeni jaoks 

parim koht on raskesti kättesaadav koht kust heli levib kõigisse ruumidesse. 

Valnes Ajax seadmeid saab paigaldada iga seadmega kaasas oleva kleeplindiga. Kui siiski kleeplint 

aluspinnale ei nakku, siis võib kasutusele võtta pakendis olevad kruvid. Üksikute seadmete paigalduse 

lühijuhise leiate iga seadme kirjelduse alt ja pikem inglise keelne juhis on seadme pakendis.
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Ohuolukordade teavitused
Ajax suudab hoida ära nii tarkvara kui riistvara rünnakud. Andurid on kaitstud füüsilise 

manipuleerimise eest ja raadiokanal on segamis- ja saboteerimiskindel. Süsteem avastab kohe 

mistahes välised sissetungimised. Kõik andurid edastavad enda temperatuuri.

Elektrikatkestused 

Süsteem teatab elektrikatkestustest ja jätkab tööd reservakuga.

Internetiprobleemid 

Servsignaal saadab võrgurikke korral teate.

Anduri rike 

Sage pingimine tagab alarmi saatmise kohe, kui seade lakkab reageerimast.

Kahjustatud andur 

Sage pingimine teeb kahjustuse kohe kindlaks.

Server pole kättesaadav 

Kohe saadetakse välja alarm.

Segatud raadiokanal 

Süsteem teavitab kasutajaid ja seirejaamu segamisest ning lülitub puhtale 

sagedusele.

Häkkimiskatsed 

Kõik andmed on turvalisuse tagamiseks tugevalt krüpteeritud.

Välised andurid 

Kõik seadmed on manipuleerimiskindlad; katte eemaldamisel saadetakse

kohe alarm.

Turvalisem elu
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Valnes Ajax keskus

Intelligentne juhtpaneel 
Valnes Ajaxi keskus toetab iga Ajaxi süsteemis 
oleva seadme toimimist. See seirab ja juhib 
võrguseadmeid ja kogub andmeid, kasutades 
meie kaasaegset juhtmeta ühenduse tehnoloogiat 
Jeweller. Keskus analüüsib ohte, filtreerib välja 
valehäired ja hoiatab teid mistahes tegeliku ohu 
eest. Lisakaitse sabotaaži eest muudab Valnes Ajaxi 
keskuse mitterünnatavaks, koos mistahes valdusega, 
mida ta kaitseb.

• Juhtmeta tehnoloogia Jeweller võimaldab Ajaxi keskusel seirata turvaliselt kõiki 
võrguseadmeid kuni 1000 m kauguselt avatud ruumis või üle mitme korruse, mis sõltub 
hoone konstruktsioonist.

• Kasutab varundamiseks Ethernet-ühendust või mobiilset internetti.

• Hoiatus! Seadme käivitamiseks või ka andmevarundamiseks on võimalusel soovitav 
kasutada Ethernetti, sest andmeside mahud võivad ületada GSM kõnekaardi 
mobiilseinterneti kuulimiiti.

• Ühendub üheaegselt kuni 100 seadmega.

• Süsteemiga saavad kontakt-ID kaudu seireks ühenduse luua kuni 50 kasutajat ja turvafirma.

• Süsteem töötab isegi väga viletsate ühendustega: süsteem töötab kiirusel vaid 0,5 kbit/s.

• Süsteemi saab lihtsalt ohjata, kasutades võtmehoidja-kaugpulti, nutitelefoni rakendust või 
veebilehitsejat.

• Ajaxi keskus säilitab turvaliselt kõikide sündmuste ajaloo.

Toimimine

NB! Geopiirangu tehnoloogia aitab teile meelde tuletada turvasüsteem lahkumisel valvestada ja tagasi 
tulles valve alt maha võtta. Geopiirangu häälestmise leiate mobiiliapist Hubi seadete alt.
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• Ühendage seadmega toite ja internetikaabel või paigaldage SIM kaart. Enne SIM kaardi 
paigaldamist tuleb mobiiltelefoniga maha võtta kaardi PIN koodi nõue ja kontrollida kas 
kaart võimaldab mobiilse interneti kasutamist ning soovitav on luua SIM kaardi saldoseisu 
jälgimiseks mobiiliapi või internetikonto mobiilifirma keskkonnas (näiteks Telia püsipakett või 
Super kõnekaart).

• Kui peale toite ja internetivõrguga ühendamist põleb keskusel punane tuli siis 
internetiühendus puudub, roheline tuli näitab ühendust mõlema internetivõrguga ja sinine 
tuli ühendust ainult ühe internetivõrguga.

• Laadige alla mobiiliapp ajax security system.

• Looge kasutajakonto.

• Lisage mobiiliappi keskus - vajutage add Hub - andke keskusele nimi, lugege telefoniga 
keskuse QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi ja vajutage Add Hub.

• Kontrollige hubi olekut mobiiliapi ekraanilt.

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 
Suurus: 

Kaal:

Võimsus:

Raadiosignaali võimsus:

Töötemperatuuri vahemik: 

Ühendus:

Sideprotokoll: 

Toimimisulatus

Reservaku võimsus: 

Reservaku tööaeg: 

Rakendused saadaval: 

Kasutajate maksimumarv: 

Ühendatud seadmete maksimumarv:

Manipuleerimisarm:

2. klass, EN 50131

162,7 x 162,7 x 35,9 mm 

320 g

110–250 V AC

25 mW

0 °C … +50 °C 

GSM (850/900/1800/1900 MHz), Ethernet

Jeweller (868,0-868,6 MHz) 

kuni 1000 m (avatud alal)

Li-Ion 2 Ah (taaslaetav) 

kuni 15 tundi 

iOS 7.1 või hilisemad, Android 4.1 või hilisemad 

50 

100

saadaval

•  Alarm seadmete manipuleerimise ja interneti katkestuse korral.

•  Väline elektririke aktiveerib kohe alarmi.

• Töötab reservakuga kuni 15 tundi.

• Segamise avastamine, sidekanalite krüpteerimine ja autentimine.

• Valnes Ajaxi keskus valib kanali rikke korral automaatselt mõjutamata sageduse.

•  Varuks olev GSMi signaal teavitab teid võrgurikke korral ning hoiab teid objektil 
toimuvaga kursis ka voolu- ja interneti katkesuse korral.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

Turvalisem elu
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Valnes Ajaxi MotionProtect 
liikumisandur

Lemmiklooma suhtes immuunne, 
passiivsel infrapunaanduril (PIR) põhinev 
detektor koos temperatuurianduriga 

Ajaxi MotionProtect avastab inimese esimese sammu 
territooriumil, kuid eirab lemmikloomi, tõmbetuult ja 
kliimaseadme müra.

• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Ajaxi keskusest avatud ruumis või üle hoone  
mitme korruse.

• Avastab liikumise kuni 12 meetri kauguselt.

• Avastab sissetungija esimese sammu.

•  Töötleb signaale digitaalselt.

Maksimaalne tulemus

• Kohandatav kolmele erinevale tundlikkustasemele.

• Kasutab algoritmi SmartMotion, et vältida valehäireid loomadelt, kes kaaluvad 
vähem kui 20 kg.

• Kõrvaldab valehäired mehhanismist ja elektromagnetilise sekkumise.

• Töötab enamikus tingimustes tänu temperatuuri digitaalsele kompenseerimisele.

• Kahesuunaline side Ajaxi keskusega võimaldab perioodilist testimist ja kohandamist.

• Patarei tööaeg on kuni 7 aastat.

Pingevaba toimimine
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• Mugav paigaldada kleeplingiga.

• Ühenduse kvaliteeti ja detekteerimisala saab testida eemalt.

• Ühendub Ajaxi keskusega üheainsa klõpsuga.

• Andke ruumile nimi, kuhu soovite anduri paigaldada.

• Lisage andur mobiiliappi: vajutage add Device - andke andurile nimi ja lugege telefoniga 
seadme QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi, lisage ruumi nimi, kinnitage 
OK ja lülitage seadmel tagakaane all olev lüliti ON asendisse.

• Kontrollige anduri olekut mobiiliapi ekraanilt.

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 
Detektori tüüp:

Kasutus:

Liikumise avastamise kaugus:

Tundlikkus:

Detekteerimisnurk:

Soovitatav paigalduskõrgus:

Lemmiklooma eiramise valik:

Manipuleerimisalarm:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja

keskseadme vahel:

Toiteallikas: 

Toite pinge:

Patarei tööaeg:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

 

juhtmeta

siseruumis

kuni 12 m

3 kohandatavat taset (madal, keskmine, kõrge)

88,5° horisontaalselt, 80° vertikaalselt

2,4 m

kaal kuni 20 kg, kõrgus kuni 50 cm

saadaval

20 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

patarei CR123A

3 V

kuni 7 aastat

0 °C … +50 °C

kuni 80%

110 x 65 x 50 mm

• Kasutab pettuse eest kaitsmiseks autentimist.

• Alarm manipuleerimise korral.

• Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist.

• Segamise avastamine, sagedushüplemine.

• Kasutab krüpteeritud ühendust.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

Turvalisem elu
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Valnes Ajaxi DoorProtect

Magnetiline akna/ukseandur 
temperatuurianduriga 

Valnes Ajaxi DoorProtect aitab kaitsta uksi ja 
aknaid üle maja või läbi kontorihoone mitme 
korruse.

• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Ajaxi keskusest avatud ruumis või üle ärikeskuse  
mitme korruse.

• Saab kasutada koos kolmanda isiku turvasüsteemidaga, kasutades mooduleid 
uartBridge ja ocBridge Plus.

Maksimaalne tulemus

• Kahesuunaline side Ajaxi keskusega võimaldab perioodilist testimist ja kohandamist.

• Säästab energiat, reguleerides energiatarbimist sõltuvalt kaugusest Ajaxi keskusest.

• Patarei tööaeg on kuni 7 aastat, kui pingimine toimub kord minutis.

Sujuv toimimine

• Selle kompaktne vorm ja võimas magnet muudavad Ajaxi DoorProtecti ideaalseks 
anduriks, et kaitsta igat tüüpi uksi ja aknaid.

Inseneeria meistriteos
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• Mugav paigaldada kleeplindiga.

• Kasutab võimsaid magneteid, mida saab paigaldada peaüksusest kuni 2 cm kaugusele.

• Ühenduse kvaliteeti ja detekteerimisala saab testida eemalt.

• Ühendub Ajaxi keskusega üheainsa klõpsuga:

• Andke ruumile nimi, kuhu soovite anduri paigaldada.

• Lisage andur mobiiliappi: vajutage add Device - andke andurile nimi ja lugege telefoniga  
seadme QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi, lisage ruumi nimi, kinnitage OK 
ja lülitage seadmel olev lüliti ON asendisse.

• Kontrollige anduri olekut mobiiliapi ekraanilt.

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 
Paigaldamine: 

Kaugus magnetist: 

Kasutus:

Lisasisend juhtmega detektorite 

sissetorkamiseks:

Manipuleerimisalarm:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja 

keskseadme vahel:

Toiteallikas:

Toite pinge:

Patarei tööaeg:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

 

pinnapealne paigaldus

kuni 1 cm (väike magnet), kuni 2 cm 

(suur magnet)

siseruumis

saadaval

saadaval

20 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

patarei CR123A

3 V

kuni 7 aastat

0 °C … +50 °C

kuni 80%

20 x 90 mm

• Kasutab pettuse eest kaitsmiseks autentimist.

• Alarm manipuleerimise korral.

• Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist.

• Segamise avastamine, sagedushüplemine.

• Kasutab krüpteeritud ühendust.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

Turvalisem elu
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Valnes Ajaxi SpaceControl

Paanikanupuga võtmehoidja/pult 
Valnes Ajaxi pöördkoodiga krüpteerimise ja 
autentimisega kaitstud SpaceControl töötab avatud 
ruumis Ajaxi keskusest kuni 1000 m kauguselt.

• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Ajaxi keskusest avatud ruumis või üle ärikeskuse  
mitme korruse.

• Saab kasutada koos kolmanda isiku turvasüsteemidaga, kasutades mooduleid 
uartBridge ja ocBridge Plus.

• Varustatud paanikanupuga.

• Võimaldab süsteemi osalist valvestamist.

Maksimaalne tulemus

• Kaitstud pöördkoodiga krüpteerimise ja autentimisega.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest
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• Lisage pult mobiiliappi: vajutage add Device - andke puldile nimi ja lugege telefoniga 
seadme QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi, lisage ruumi nimi, kinnitage OK 
ja vajutage puldil olevat esimest ja viimast nuppu korraks samaaegselt alla.

• Kontrollige puldi olekut mobiiliapi ekraanilt.

Lihtne seadistada

TEHNILISED ANDMED 
Nuppude arv:

Alarminupp:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll: 

Maksimumkaugus võtmehoidja ja 

keskseadme vahel:

Toiteallikas:

Toite pinge:

Patarei tööaeg:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

 

4

saadaval

20 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

patarei CR2032

3 V

kuni 3 aastat

–20 °C … +50 °C

kuni 80%

65 x 37 x 10 mm

Turvalisem elu
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Valnes Ajaxi HomeSiren

Siseruumi juhtmeta sireen 

Audioalarmsüsteem kohandatava helitasemega 
vahemikus 81 ja 105 dB ning välise LED-
konnektoriga. Säilitab avatud ruumis ühenduse 
Valnes Ajaxi keskusega kuni 1000 m kaugusel.

• Töötab kuni 2000 meetri kaugusel Ajaxi keskusest avatud ruumis või üle ärikeskuse 
mitme korruse.

• Väline LED-konnektor.

• Toiteallikaks on sisseehitatud patareid.

• Alarmi pikkus ja helitase on kohandatavad (81–105 dB).

Maksimaalne tulemus

• Töötab temperatuuridel vahemikus 0 °C … +50 °C ja niiskusega kuni 75%.

• Patarei tööaeg on kuni 5 aastat.

• Näitab hetkeseisu (valvestamine / valve alt võtmine / valvestatud).

• Patarei näidik näitab patarei taset.

Pingevaba toimimine

• Alarm manipuleerimise korral.

• Koost lahtivõtmine aktiveerib kohe alarmi.

• Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest
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• Ühenduse kvaliteeti saab testida eemalt.

• Ühendub Ajaxi keskusega üheainsa klõpsuga.

• Andke ruumile nimi, kuhu soovite sireeni paigaldada.

• Lisage sireen mobiiliappi: vajutage add Device - andke sireenile nimi ja lugege telefoniga 
seadme QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi, lisage ruumi nimi, kinnitage OK 
ja vajutage tugevalt seadme tagakaane all olevat lüliti märki.

• Kontrollige sireeni olekut mobiiliapi ekraanilt.

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 
Värvus:

Seadme tüüp:

Kasutus:

Alarmi tüüp:

Väline LED-konnektor:

Helilise alarmi valjus: 

Piezo-sireeni töösagedus:

Oleku näidik (valvestamine / valve

alt võtmine / valvestatud):

Toiteallikas:

Patarei tüüp:

Patarei näidik:

Patarei tööaeg:

Voolutugevus ooterežiimil:

Manipuleerimisalarm:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja 

keskseadme vahel:

Pollimisintervall:

Alarmi vallandumise aeg:

Kohandatav alarmi kestus:

Kaitseaste:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

Kaal:

valge/must

juhtmeta

siseruumis

heli

jah

seadistatav, 1 m kaugusel 81–105 dB

3,5±0,5 kHz

jah

seesolevad patareid

2 patareid CR123A, 3 V

jah

kuni 5 aastat

70 μA (pollimisel iga 36 sekundi tagant)

saadaval

25 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

12–300 sek (seadistatav)

vähem kui sekund

vahemikus 3 sekundit ja 3 minutit

IP50

0 °C … +50 °C

kuni 80%

75 x 75,6 x 26,6 mm

96 g

Turvalisem elu
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Valnes Ajax StreetSiren

Juhtmeta sireen välitingimustesse 

Valgus ja audioalarmsüsteem kohandatava 
helitasemega vahemikus 85 ja 113 dB. Säilitab 
ühenduse Valnes Ajax keskusega kuni 1000 m 
kauguselt.

• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Valnes Ajax keskusest avatud ruumis või läbi 
mitme korruse.

•  Toiteallikaks on sisseehitatud patareid.

•  Alarmi pikkus ja helitase on kohandatavad (85 – 113 dB).

Maksimaalne tulemus

•  Töötab temperatuuridel vahemikus -20 °C kuni +60 °C ja niiskusega kuni 95%.

•  Patarei tööaeg kuni 5 aastat.

•  Patarei näidik näitab patarei taset.

•  Näitab hetkeseisu (valvestamine/valvestatud/valvestamata).

•  Sisseehitatud alarmsireen.

Pingevaba toimimine

•  Alarm manipuleerimise korral.

•  Koost lahti võtmine aktiveerib kohe alarmi.

•  Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

AS Valnes
Pärnu mnt 139E / 4
Tal l inn 11317

www.valnes.ee
valnes@valnes.ee

Turvalisem elu
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•  Ühenduse kvaliteeti saab testida eemalt.

•  Ühendub Ajaxi keskusega üheainsa klõpsuga.

•  Andke ruumile nimi, kuhu soovite sireeni paigaldada.

• Lisage sireen mobiiliäppi: vajutage add Device - andke sireenile nimi, lugege telefoniga 

seadme QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi, lisage ruumi nimi, kinnitage OK 
ning vajutage tugevalt seadme tagakaane all olevat lüliti märki.

• Kontrollige sireeni olekut mobiiliäpi ekraanilt.

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 
Värvus:

Seadme tüüp:

Kasutus:

Alarmi tüüp:

Väline LED-konnektor:

Helilise alarmi valjus: 

Piezo-sireeni töösagedus:

Oleku näidik (valvestamine / valve

alt võtmine / valvestatud):

Toiteallikas:

Patarei tüüp:

Patarei näidik:

Patarei tööaeg:

Voolutugevus ooterežiimil:

Manipuleerimisalarm:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja 

keskseadme vahel:

Pollimisintervall:

Alarmi vallandumise aeg:

Kohandatav alarmi kestus:

Kaitseaste:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

Kaal:

valge/must

juhtmeta

sise- ja välistingimustes

valgus ja heli

jah

seadistatav, 1 m kaugusel 85 – 113 dB

3,5±0,5 kHz

jah

seesolevad patareid

4 patareid CR123A, 3 V

jah

kuni 5 aastat

70 μA (pollimisel iga 36 sekundi tagant)

saadaval

25 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

12–300 sek (seadistatav)

vähem kui sekund

vahemikus 3 sekundit ja 3 minutit

IP54

vahemikus -20 °C kuni +60 °C

kuni 95%

200 x 200 x 51 mm

502 g

Turvalisem elu
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Valnes Ajaxi WallSwitch

Kaugjuhitav juhtmeta juhtrelee 

Lülitab lukud või majapidamisseadmed sisse ja
välja ning jälgib energiatarbimist mobiilirakenduse 
või veebilehitseja kaudu.

• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Ajaxi keskusest avatud ruumis või üle ärikeskuse 
mitme korruse.

•  Võimaldab ühendatud seadmete eemalt sisse ja välja lülitamist.

•  Arvestab välja energiatarbimise ja näitab andmeid rakenduses või veebilehitsejas.

Maksimaalne tulemus

•  Kasutab parema vastuvõtu heaks kaugantenni.

•  Tööpinge vahemik: 110–230 V.

• Mäletab seadeid pärast voolukatkestust.

Pingevaba toimimine

• Kaitstud voolukõikumise ja ülekuumenemise eest.

• Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

• Paigaldatud otse seinaplaati.

Lihtne paigaldada

AS Valnes
Pärnu mnt 139E / 4
Tal l inn 11317

www.valnes.ee
valnes@valnes.ee

Turvalisem elu
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TEHNILISED ANDMED 

Kasutus:

Käivitaja:

Relee tööiga:

Toiteallika pinge:

Pingekaitse 230 V elektrivõrgus:

Pingekaitse 110 V elektrivõrgus: 

Maksimumkoormuse voolutugevus:

Maksimaalse voolutugevuse kaitse:

Lubatud võimsus (aktiivkoormuse

230 V juures:

Lubatud võimsus (aktiivkoormuse

110 V juures:

Elektrilise mõõdiku valik:

Energiatarbimise parameetrite seire:

Töötamise lubatud õhutemperatuur:

Maksimumtemperatuuri kaitse:

Sideprotokoll:

Raadiosignaali võimsus:

Käsklusele reageerimise aeg:

Maksimumkaugus detektori ja keskseadme vahel: 

Energiatarbimine ooterežiimil:

Kaitseaste:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

Seina paigaldamise plaadi mõõtmed:

siseruumis

relee

200 000 lülitust

110–240 V AC ±10%, 50/80 Hz

max – 264 V, min – 161 V 

max – 126 V, min – 77 V

13 A

jah (13 A)

kuni 3 kW

 

kuni 1,5 kW

jah (statistika saadaval) 

ah (vool, pinge, energiatarbimine)

(0 °C … +64 °C

jah (65 °C) seinaplaadi sees)

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

25 mW

vähem kui sekund

kuni 1000 m (avatud alal)

vähem kui 1 W

IP20

vähem kui 75%

38 x 25 x 18 mm

Ø ≥ 50, sügavus 55 mm

Turvalisem elu
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Valnes Ajaxi LeaksProtect

Uputuseandur temperatuurianduriga 

Valnes Ajaxi LeaksProtect avastab ja teavitab 
teid sekundite jooksul vee sissevoolust, kuid 
tühistab automaatselt alarmi, kui ala kuivab. 
Energiatõhus, usaldusväärne ja äärmiselt 
vastupidav.

• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Ajaxi keskusest avatud ruumis või üle ärikeskuse 
mitme korruse.

•  Uputuse varane avastamine.

Maksimaalne tulemus

• Alarmid tühistatakse automaatselt, kui vesi ära kuivab.

• Kahesuunaline side Ajaxi keskusega võimaldab perioodilist testimist ja kohandamist.

• Säästab energiat, reguleerides energiatarbimist sõltuvalt kaugusest Ajaxi keskusest.

• Patarei tööaeg on kuni 5 aastat.

Pingevaba toimimine

• Veekindlad nikeldatud kontaktid.

• Kasutab pettuse eest kaitsmiseks autentimist.

• Alarm manipuleerimise korral.

• Kasutajaid teavitatakse viivitamatult detektori ootamatust liikumisest.

• Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

AS Valnes
Pärnu mnt 139E / 4
Tal l inn 11317

www.valnes.ee
valnes@valnes.ee

Turvalisem elu
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• Ühenduse kvaliteeti ja detekteerimisala saab testida eemalt.

• Ühendub Ajaxi keskusega üheainsa klõpsuga.

• Andke ruumile nimi, kuhu soovite anduri paigaldada.

• Lisage andur mobiiliappi: vajutage add Device - andke andurile nimi ja lugege telefoniga 
seadme QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi, lisage ruumi nimi, kinnitage OK 
ja vajutage tugevalt seadme all olevat lüliti märki.

• Kontrollige anduri olekut mobiiliapi ekraanilt.

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 

Detektori tüüp:

Kasutus:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja 

keskseadme vahel:

Pollimisintervall:

Patarei tüüp:

Toite pinge:

Patarei tööaeg:

Töötemperatuuri vahemik:

Manipuleerimisalarm:

Detektori liigutamise alarm:

Kaitseaste:

Mõõtmed:

juhtmeta

siseruumis

20 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

 

kuni 1000 m (avatud alal)

12–300 sekundit (seadistatav)

2 AAA

3 V

kuni 5 aastat

0 °C … +50 °C

saadaval

saadaval

IP65

56 x 56 x 14 mm

Turvalisem elu
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Valnes Ajaxi FireProtect

Nutikas temperatuurianduriga 
suitsuandur 
Kui te pole kaitstud murdvarguse eest, riskite 
oma väärtuslike asjadega. Kui te pole kaitstud 
tulekahju eest, riskite kõigega. Sel põhjusel pakume 
lisaks Valnes Ajax suitsuandurit. Seda on lihtne 
paigaldada ja ohjata, see on kaitstud saboteerimise 
eest ja peab äärmiselt kaua vastu.

• Suitsudetektor

• Temperatuuri kiire tõus (isegi ilma suitsuta) aktiveerib kohe alarmi.

Ohu nutikas avastamine

• Töötab ka ilma Valnes Ajax keskuseta, hoiatades sireeniga.

• Säästab energiat, reguleerides energiatarbimist sõltuvalt kaugusest Ajaxi keskusest.

• Patarei tööaeg on kuni 4 aastat pingimisel kord minutis.

• Teavitab kasutajat, kui on aeg suitsukambrit puhastada.

• Kahesuunaline side Valnes Ajaxi keskusega võimaldab perioodilist testimist ja 
kohandamist.

• Saab ohjata ja seirata mobiili- või veebirakenduse kaudu.

• Sisseehitatud sireen suitsu- või kuumusealarmi andmiseks.

Pingevaba toimimine

AS Valnes
Pärnu mnt 139E / 4
Tal l inn 11317

www.valnes.ee
valnes@valnes.ee
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• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Ajaxi keskusest avatud ruumis või üle ärikeskuse 
mitme korruse.

• Ühenduse kvaliteeti ja detekteerimisala saab testida eemalt.

• Ühendub Valnes Ajaxi keskusega üheainsa klõpsuga.

• Andke ruumile nimi, kuhu soovite anduri paigaldada.

• Lisage andur mobiiliappi: vajutage add Device - andke andurile nimi ja lugege telefoniga 
seadme QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi, lisage ruumi nimi, kinnitage OK 
ja vajutage tugevalt seadme tagakaane all olevat lüliti märki.

• Kontrollige anduri olekut mobiiliapi ekraanilt.

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 
Detektori tüüp:

Kasutus:

Avastav element:

Temperatuuriandur:

Manipuleerimisalarm:

Alarmi tüüp:

Sisseehitatud sireeni valjus:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja 

keskseadme vahel:

Toiteallikas:

Toite pinge:

Lisapatarei:

Patarei tööaeg:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

Kaal:

juhtmeta

siseruumis

fotoelektriline andur

+54 °C … +65 °C

saadaval

valgus ja heli

85 dB

20 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

2 CR2-patareid

3 V

CR2032

kuni 4 aastat

0 °C … +65 °C

kuni 80%

132 x 132 x 31 mm

220 g

• Kasutab pettuse eest kaitsmiseks autentimist.

• Alarm manipuleerimise korral.

• Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

Turvalisem elu
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Valnes Ajax FireProtect Plus

• Suitsu ja CO (vingugaasi) kohene tuvastamine aktiveerib koheselt alarmi.

• Temperatuuri kiire tõus (isegi ilma suitsu ja vingugaasi tuvastamata) ruumis aktiveerib 
kohe alarmi.

Avastab ohu koheselt

• Töötab ka ilma Valnes Ajax keskuseta, hoiatades sireeniga.

• Säästab energiat, reguleerides energiatarbimist sõltuvalt kaugusest Ajaxi keskusest.

• Patarei tööaeg on kuni 4 aastat pingimisel kord minutis.

• Teavitab kasutajat, kui on aeg suitsukambrit puhastada.

• Kahesuunaline side Valnes Ajaxi keskusega võimaldab perioodilist testimist ja 
kohandamist.

•  Saab ohjata ja seirata mobiili- või veebirakenduse kaudu.

•  Sisseehitatud sireen suitsu, vingugaasi või kuumusealarmi andmiseks.

Pingevaba toimimine

Nutikas vingugaasiandur 
temperatuurianduriga. 
Alates 1. jaanuarist 2018 muutub vingugaasiandur 
kohustuslikuks. Gaasiseadmetest põhjustatud õnnetuste 
vältimiseks on kohustuslik paigaldada vingugaasiandur 
eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade.  
Vingugaasiandur reageerib põlemisjääkidele ehk CO-le. 
Kõige rohkem võib vingugaasi tekkida, kui ahju siiber liiga 
vara suletakse. Vingugaas võib tuppa imbuda ka siis, kui 
küttekeha on katkine ja hooldamata, samuti võib vingugaas 
eluruumidesse levida kui kasutatakse rikkis gaasiboilerit. 
Valnes Ajaxi puhul on tegemist on kvaliteetse vingu-
gaasianduriga, mis hoiatab aegsasti vingugaasi ja suitsu 
leviku ning kiire temperatuuri tõusu korral ruumis. Andur 
töötab patareitoitel, mis kestab ligi 4 aastat ja annab tühjaks 
saamise eel sellest ise märku.

AS Valnes
Pärnu mnt 139E / 4
Tal l inn 11317

www.valnes.ee
valnes@valnes.ee
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• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Ajaxi keskusest avatud ruumis või üle 
ärikeskuse mitme korruse.

•  Ühenduse kvaliteeti ja detekteerimisala saab testida eemalt.

•  Ühendub Valnes Ajaxi keskusega üheainsa klõpsuga.

•  Andke ruumile nimi, kuhu soovite anduri paigaldada.

• Lisage andur mobiiliappi: vajutage add Device - andke andurile nimi ja lugege telefoniga 
seadme QR kood või sisestage QR koodi number käsitsi, lisage ruumi nimi, kinnitage OK 
ja vajutage tugevalt seadme tagakaane all olevat lüliti märki.

• Kontrollige anduri olekut mobiiliapi ekraanilt.

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 
Detektori tüüp:

Kasutus:

Avastav element:

Temperatuuriandur:

Manipuleerimisalarm:

Alarmi tüüp:

Sisseehitatud sireeni valjus:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja 

keskseadme vahel:

Toiteallikas:

Toite pinge:

Lisapatarei:

Patarei tööaeg:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

Kaal:

juhtmeta

sisetingimustes

fotoelektriline andur ja CO sensor

+54 °C … +65 °C

saadaval

valgus ja heli

85 dB

20 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

2 CR2-patareid

3 V

CR2032

kuni 4 aastat

0 °C … +65 °C

kuni 80%

132 x 132 x 31 mm

220 g

•  Kasutab pettuse eest kaitsmiseks autentimist.

•  Alarm manipuleerimise korral.

•  Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist.

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

Turvalisem elu
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Ezviz valvelaamera siseruumidesse

WiFi valvekaamera siseruumidesse 

Valvekaamera sobib sisetingimustesse. Kaamera 
ühendamiseks piisab olemasolevast Wifi võrgust 
ning kaamera enda toitejuhtmest.

• Lihtsalt seadistatav

• Sisseehitatud Wi-Fi (üleslaadimise kiirus võiks olla vähemalt 1Mbps)

• Turvaline EZVIZ pilve ühendus

• Seade võimaldab reaalajas kaamerapildi jälgimist läbi mobiilse rakenduse EZVIZ 

   •  IPhone või IPad (Tarkvara alates iOS V6.0) 

   •  Android telefonid ja tahvelarvutid (Tarkvara alates Android V4.0)

• Häire korral teade telefoni

• IR valgustus kuni 5m

• Video salvestamine mälukaardile (mälukaardi olemasolu korral)

• Kaamera saab toite läbi USB kaabli vooluvõrgust

• Kompaktne suurus 128x 58 x 38 mm

Valvekaamera kirjeldus

AS Valnes
Pärnu mnt 139E / 4
Tal l inn 11317

www.valnes.ee
valnes@valnes.ee
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Ezviz valvelaamera õue

WiFi valvekaamera välitingimustes 
kasutamiseks 

Ilmastiku ja vandaalikindel kaamera. Kaamerasse 
on ka sisseehitatud infrapuna valgustus, mis 
võimaldab näha pimedas kuni 30 meetrit.

• Lihtsalt seadistatav

• Sisseehitatud Wi-Fi

• Turvaline EZVIZ pilve ühendus

• Seade võimaldab reaalajas kaamerapildi jälgimist läbi mobiilse rakenduse EZVIZ 

   •  IPhone või IPad (Tarkvara alates iOS V6.0) 

   •  Android telefonid ja tahvelarvutid (Tarkvara alates Android V4.0)

• Häire korral teade telefoni

• IR valgustus kuni 30m

• Video salvestamine mälukaardile (mälukaart tuleb eraldi juurde osta)

• Ilmastikukindel (IP66)

• Vandaalikindel (IK10)

• HD kvaliteedis salvestamine

• Kompaktne suurus 82 x 116,2 mm

Valvekaamera kirjeldus

Turvalisem elu
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Valnes Ajax Keypad

Juhtmevaba puutetundlik klaviatuur 
Valnes Ajax valvesüsteemiga saab liita ka 
puutetundliku ja juhtmevaba klaviatuuri, millega 
saab süsteemi valvestada ja valve alt maha võtta 
numbrilise koodi abil.

• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Valnes Ajax keskusest avatud ruumis või läbi 
mitme korruse

• Võimaldab ka osalist valvestamist

• Turvalisuse staatuse näidik

Maksimaalne tulemus

•  Kasutab pettuse eest kaitsmiseks autentimist

• Alarm manipuleerimise korral

•  Seadistatav pollimisperiood alates 12 sekundist

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

•  Kahesuunaline side Valnes Ajaxi keskusega

•  Patarei tööaeg on kuni 2 aastat pingimisel kord minutis

•  Valvestamine/valvest maha võtmine koodiga

•  Ühe nupuvajutusega valvestamine

Pingevaba toimimine

AS Valnes
Pärnu mnt 139E / 4
Tal l inn 11317

www.valnes.ee
valnes@valnes.ee
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•  Ühenduse kvaliteeti ja detekteerimisala saab testida eemalt

•  Ühendub Valnes Ajaxi keskusega üheainsa klõpsuga

Lihtne paigaldada

TEHNILISED ANDMED 
Detektori tüüp:

Kasutus:

Klaviatuuri tüüp:

Nuppude arv:

Varjatud hädasignaali kood: 

Salasõna äraarvamise kaitse:

Manipuleerimisalarm:

Valves/mitte valves staatuse näidik:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja

keskseadme vahel:

Toiteallikas:

Toite pinge:

Patarei tööaeg:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

Kaal:

juhtmeta

sisetingimustes

andur

15

saadaval

saadaval

saadaval

saadaval

20 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

4 AAA patareid

3 V

kuni 2 aastat

-10 °C … +50 °C

kuni 80%

150x102,5x13,2 mm

172 g

Turvalisem elu
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Valnes Ajax saatja

Juhtmevaba moodul kolmanda osapoole 
andurite integreerimiseks Valnes Ajax 
valvesüsteemiga 

Valnes Ajax mooduli abil on sul võimalus 
valvesüsteemiga ühendada ka teiste tootjate 
andureid. Nii saad sa oma valdusi turvata nii 
hoone sees, kui ka väljas.

• Töötab kuni 1000 meetri kaugusel Valnes Ajax keskusest avatud ruumis või läbi 
mitme korruse

• Töötab nii sise- kui ka välitingimustes

•  Töötab nii juhtmega kui ka juhtmevaba ühendusega anduritega

Maksimaalne tulemus

• Pettuse eest kaitseks kasutatakse autentimist

• Kasutab krüpteeritud ühendust

• Lõhkumine või eemaldamine käivitab koheselt alarmi

• Pollimisperiood alates 12 sekundist

Kaitse sissetungijate ja rikete eest

• Töötab temperatuuri vahemikes -25 °C - +50 °C ja niiskusega kuni 75%

• Äpist võimalik jälgida patareide laetuse taset

Pingevaba toimimine

VARSTI SAABUMAS!

•  Ühenduse kvaliteeti testitakse distantsilt

Lihtne paigaldada

AS Valnes
Pärnu mnt 139E / 4
Tal l inn 11317

www.valnes.ee
valnes@valnes.ee
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TEHNILISED ANDMED 
Kasutus:

Ühilduvus:

Raadiosignaali võimsus:

Sideprotokoll:

Maksimumkaugus detektori ja

keskseadme vahel: 

Maksimum arv ühendatavaid 

seadmeid:

Sündmuste ja alarmide ajalugu:

Alarmi sisend:

Tamperi sisend:

Toiteallikas:

Toite pinge:

Töötemperatuuri vahemik:

Niiskus töötamisel:

Mõõtmed:

sise- ja välitingimustes

juhtmega ja juhtmevabade anduritega ühendatav

25 mW

Jeweller (868,0–868,6 MHz)

kuni 1000 m (avatud alal)

1

jah

1

1

+/- pistikud

3 V

-25 °C … +50 °C

kuni 75%

100x39x22 mm

Turvalisem elu
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