Ajax Systems larm
Stabilt, flexibelt och driftsäkert, Stort utbud av sensorer, valfrihet i val av larmcentral
Färdiga kit eller så väljer du själv vilka enheter du vill kombinera. Basenhet (hub),
rörelsesensor, magnetsensor, brandsensorer m.m. Uppkoppling till larmcentral kan tecknas
separat. Batteribackup, stöd för mobilabonnemang.

Ajax Systems är ett gör det själv-system som vuxit i popularitet under de senaste
åren till följd av sin flexibilitet och stabilitet. Vid test av systemet är det lätt att förstå
varför. Paketet vi testat är ett Grundpaket med hubb, rörelsedetektor och dörr/fönsterdetektor,
fjärrnyckel och innesiren. Hubben vi testar är en enklare modell med stöd för trådbundet
nätverk och 3G via exempelvis ett kontantkort. En mer avancerad modell har bland annat
inbyggt wifi, men funkar i grunden på samma sätt.

Hubben installeras med hjälp av gratis mobilapp (finns både till Iphone och Android), och det
är där all interaktion sker. Hubben har ett inbyggt batteri för att fortsätta fungera i händelse av
strömavbrott och mobilkopplingen gör att du är uppkopplad mot larmet även om
internetuppkopplingen går ner. Du kan sedan välja att koppla ditt system till larmcentral vilket
ger dig rätt bra flexibilitet i vilken nivå du vill lägga dig på.
I hubben kan du även lägga till vissa övervakningskameror. Kameradelen är inget Ajax har
själva men stödet för tredjepartskameror växer sig större kontinuerligt. Samma sak gäller
utvecklingen av produkten i övrigt, som stadigt gått framåt med nya funktioner under det
halvår vi haft systemet i drift. Det finns även förstärkare att köpa till om så behövs.
Eget trådlöst protokoll
De sensorer och tillbehör Ajax Systems körs på är ett eget trådlöst protokoll (Jeweller) som i
vissa fall ska räcka upp till 2 000 meter enligt Ajax Systems. Vi har inte testat den räckvidden
fullt ut, men samtidigt har vi inte upplevt några uppkopplingsproblem genom husvåningar och
väggar.
Att para ihop enheterna med basstationen innebär heller inga problem. Du kan enkelt namnge
dem, konfigurera och sortera dem efter zoner i huset.
Vill du bygga ut systemet finns en uppsjö olika typer av sensorer, brandlarm, sirener,
väggpluggar, reläkontakter och liknande, vilket ger en hyfsat komplett sortiment för att hålla
koll på ditt hem.
Under vårt tid med Ajax Systems har vi stött på obefintligt med strul och alltid fått snabba
notiser när något händer. Det fungerar helt enkelt väldigt bra och tillsammans med både
stödet för mobilabonnemang och valfriheten gentemot larmcentraler passar det här bra om du
inte vill binda upp dig mot en specifik leverantör och deras ofta rätt höga månadskostnader.
OBS. Å andra sidan handlar det även om integritet och vad du är beredd att visa upp
för en främmande människa eller larmcentral vid eventuella falsklarm med bild.

När du tittar på lösningar för hemlarm kommer du snabbt att upptäcka att det finns två vägar
att gå. Den ena är att du själv väljer att sätta ihop ett system, den andra är att köpa ett
komplett system med installation från en tillverkare/återförsäljare.

I första fallet innebär det att du köper produkter, antingen ett färdigt kit eller flera separata
enheter, som du själv installerar hemma. I dessa system medföljer inga löpande kostnader,
utan du betalar på plats för produkterna och sköter sedan övervakningen själv. Kameror och
sensorer kan exempelvis notifiera dig på mobiltelefonen om någon rör sig i ditt hem.
Köper du istället ett färdigt system från en larmleverantör kommer de hem och installerar
systemet åt dig. Du väljer vanligen mellan olika stora paket och har sedan en
installationskostnad samt en ofta hög fast månadskostnad.
Priset varierar med valet av leverantör, vilket paket du väljer och vilka funktioner du önskar. I
några fall är det så att operatören behåller äganderätten över systemet ett antal år 3-5 år och säger

du upp systemet har de med andra ord rätt att ta tillbaka det. Tänk också på att vissa system har
bindningstid.

