
ocBridge Plus
Modul pre integráciu zariadení Ajax

do systémov tretích strán
cez drôtové výstupy

Technická špecifikácia

Hlavné funkcie

Ajax ocBridge premení každý drôtový bezpečnostný systém na 
bezdrôtový vďaka podpore pripojenia až 99 bezdrôtových 
komponentov Ajax. Vďaka pokročilým funkciám detekcie a potlačeniu 
rušenia navyše zvyšuje ochranu systému proti narušeniu.

Funkcie pre 
aktualizáciu SW 

modulu

Šifrovanie dát AES 
algoritmom

s plávajúcim kódom

Rádiový protokol 
s dosahom až 2 000 m 

(bez prekážok)

Obojsmerný prenos 
informácií medzi 

zariadeniami

Kon�gurácia 
modulu pomocou 

PC aplikácie

Kompatibilita: Drôtové a hybridné zabezpečovacie systémy
Počet drôtových výstupov / vstupov: 13 (8+4+1) / 1
Slučky: NO/NC, EOL, 2EOL
Maximálny počet pripojených komponentov: 99

Typ zariadenia: Bezdrôtové
Použitie: Vnútorné priestory

Klasifikácia: Drôtový modul

Podporované zariadenia:

MotionProtect
MotionProtect Plus

CombiProtect
DoorProtect

FireProtect
FireProtect Plus

LeaksProtect
SpaceControl
GlassProtect

Voľba pulzného 
alebo bistabilného 
vstupného signálu

Nastaviteľné 
drôtové výstupy 

NC/NO/EOL/2EOL

Integrácia zariadení 
Ajax do drôtových a 

hybridných systémov

Možnosť pripojenia 
externej antény pre 

zlepšenie signálu

8 poplachových a 4 
drôtové systémové 

výstupy

Odoslanie správy 
o poplachu počas 

0.15 sekundy

Automatické 
preladenie na 

nerušený kanál

Ochrana proti 
rušeniu rádiového 

signálu

Ochrana proti 
neoprávnenej 

manipulácii (Tamper)



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

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

Rádiová technológia Jeweller:

Dosah komunikácie so zariadeniami - až 2 000 m v otvorenom priestore
Obojsmerná komunikácia

Prevádzková frekvencia: 868.0 - 868.6 MHz
Samoregulačný vysielací výkon - až do 25 mW

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

Automatické preladenie na nerušený kanál

Aktualizácia softvéru: Áno

Napájanie: 8 ~ 14 V DC, miniUSB 5 V DC (iba pre konfiguráciu)

Podpora pripojenia externej antény: Áno

Prípustná vlhkosť: Až do 90%
Rozsah prevádzkovej teploty: Od -10 °C do +40 °C

Nastavenie a testovanie: Prostredníctvom konfigurátoru pre PC

Rozhranie: mini USB
Aktuálna verzia firmvéru: 4.50.0

Rozmery: 95 x 92 x 18 mm
Hmotnosť: 139 g

Doručenie poplachovej správy: 0.15 s

Autentizácia zariadenia
Detekcia rušenia rádiového signálu

Upozornenie na neoprávnenú manipuláciu
Ochrana proti sabotáži:

1. Ajax ocBridge Plus
2. Montážny materiál

3. Používateľská príručka


