
Al klaar voor 
de donkere dagen? 
Het is nu eenmaal niet mogelijk alle deuren en ramen in de 
gaten te houden, maar u kunt er wel voor zorgen dat u wordt 
gewaarschuwd wanneer iemand probeert binnen te dringen. 
Inbraakdetectie werkt preventief en zorgt ervoor dat u 
maatregelen kunt nemen om uw dierbare bezittingen te beveiligen. 

• Slim, betrouwbaar en bliksemsnel.
• Een oplossing voor inbraakdetectie, 

branddetectie en domotica.
• Eenvoudig te beheren via een smartphone app.
• Geen draden, dus geen zorgen.

Bel BVBA Vantotec
0494/599.722
of stuur een e-mail naar
Info@vantotec.be

AJAX is in staat zowel hardware- als softwarematige sabotagepogingen te detecteren en is daarmee 
ontworpen tegen diverse bedreigingen. De detectoren zijn beveiligd d.m.v. een sabotageschakelaar.
Daarnaast is de centrale beschermd tegen sabotage en jamming. 



Ajax FireProtect
Draadloze rook- en hittemelder

Als u niet tegen een inbraak beveiligd bent, 
riskeert u verlies van kostbaarheden. Als u niet 
tegen brand beschermd bent, riskeert u alles. 
Daarom is de Ajax FireProtect rookmelder 
gemaakt. Het is makkelijk te installeren en te 
controleren. Kan onderling gekoppeld worden, 
maar deze detector werkt ook stand-alone
zonder hub.

Ajax FireProtect Plus
Draadloze slimme rook,- hitte- 
en CO sensor

Ajax FireProtect Plus is gemaakt voor
brandpreventie en veiligheid. De detector 
meldt direct rookontwikkeling, gevaarlijke 
opbouw van koolmonoxide en snelle 
temperatuurstijging.

Heeft u al een rookmelder in huis? 
Vanaf 1 januari verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders 
in (huur)woningen. Doet u dit niet, dan voldoet uw woning niet aan de minimale 
veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten, krijgt een huurwoning geen 
conformiteitsattest en bent u zelfs strafbaar als u een woning wilt verhuren. 
Als u dan toch moet kiezen, kies dan voor betaalbare zekerheid, gemak en design. 

Vóór januari een rookmelder nodig? 
Wij helpen u graag!

Stand-alone 

Aangesloten op de HUB

Het stijlvolle Ajax systeem
• Geeft het alarm door aan alle aanwezige rookmelders in uw  
 woning (bij gebruik via de HUB).
• Toont het alarm op uw smartphone en geeft via de app een  
 seintje als uw batterijen vervangen moeten worden 
 (bij gebruik via de HUB).
• Een rookmelder kan eventueel “stand-alone” worden 
 toegepast, maar kan ook onderling gekoppeld worden 
 met andere Ajax rookmelders 
 (enkel bij gebruik van een HUB).


