
SpaceControl
Bezdrôtová kľúčenka

Technická špecifikácia

Hlavné funkcie

Ajax SpaceControl umožňuje jednoduché ovládanie zabezpečovacieho 
systému stlačením tlačidla. Pomocou kľúčenky je možné systém plne 
alebo čiastočne aktivovať (nočný režim) a deaktivovať. V krízovej 
situácii možno taktiež diskrétne spustiť poplach tiesňovým tlačidlom. 
Kľúčenka je vybavená LED indikátorom, ktorý signalizuje úspešné či 
neúspešné vykonanie príkazu centrálnym ovládacím panelom Ajax.

Rádiová technológia Jeweller:

Dosah komunikácie so zariadeniami - až 1 300 m v otvorenom priestore
Obojsmerná komunikácia

Prevádzková frekvencia: 868.0 - 868.6 MHz
Samoregulačný vysielací výkon - až do 20 mW

Blokové šifrovanie založené na AES algoritme
Interval dopytovania zariadenia Hubom: 12 - 300 s

Automatické preladenie na nerušený kanál

Kompatibilita: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Počet tlačidiel: 4

Výdrž batérie: Až 5 rokov
Napájanie: 1x batéria CR2032 3V

Klasifikácia:

Bezdrôtová kľúčenka

Bezdrôtová kľúčenka

Tiesňové tlačidlo: Áno

Funkcia pre 
zakázanie aktivácie 
tiesňového tlačidla

Odoslanie správy 
o poplachu počas 

0.15 sekundy

Tlačidlo pre 
vyhlásenie 

tiesňového poplachu

Ochrana proti 
náhodnému 

stlačeniu tlačidla

LED indikátor 
pre potvrdenie 

vykonania príkazu

Možnosť priradenia 
kľúčenky používateľovi 

či skupine v systéme

Šifrovanie dát AES 
algoritmom

s plávajúcim kódom

Predinštalovaná 
lítiová batéria 

s výdržou až 5 rokov

Rádiový protokol 
s dosahom až 1 300 m 

(bez prekážok)

Obojsmerný prenos 
informácií medzi 

zariadeniami

Možnosť plnej 
alebo čiastočnej 

aktivácie systému

Automatické 
preladenie na 

nerušený kanál

Certi�kované pre 
stupeň zabezpečenia 

2 podľa ČSN 50131

Pridanie zariadenia 
do systému 

načítaním QR kódu

stupeň 
zabezpečenia



Obsah balenia

Autorizovaným master distribútorom produktov Ajax pre Českú a 
Slovenskú republiku je spoločnosť:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR | 
Tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu

1. Ajax SpaceControl
2. 1x batéria CR2032 (predinštalovaná)
3. Používateľská príručka

Rozmery: 65 x 37 x 10 mm
Prípustná vlhkosť: Až do 95%

Hmotnosť: 13 g

Rozsah prevádzkovej teploty: Od -25 °C do +50 °C

Certifikácia: Stupeň zabezpečenia 2,
trieda prostredia III podľa EN 50131, CE

Záruka: 24 mesiacov od dátumu predaja
(na batériu sa záruka nevzťahuje)


