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Zabezpečení bude přínosem nikoliv zátěží
Bez ohledu na typ či oblast vašeho podnikání přináší nový 
kombinovaný systém elektronickěho zabezpečení a kontroly 
vstupu Galaxy Dimension ideální ochranu vašich lidí 
a majetku. Konec konců vloupání může znamenat nejen 
vážnou finanční ztrátu. 

Pro váš klid a jistotu nabízí společnost Honeywell Security 
nový kombinovaný systém, kterému budete moci plně 
důvěřovat a naplno se věnovat svému oboru podnikání.

Galaxy Dimension – řešení pro budoucnost
● Padesát let zkušeností v oblasti zabezpečení
● Dlouhodobě osvědčená značka 
● Snadné ovládání pro uživatele
● Flexibilní technologie
● Kompatibilní s moduly Galaxy

Maximum pohodlí pro všechny
Ústředny Galaxy využívají ke 

komunikaci s uživatelem i instalačním 

technikem velmi srozumitelné textové 

menu s propracovanou nápovědou. 

K pohodlí přispívá i široké spektrum 

dostupných komunikačních kanálů 

počínaje RS232 a konče TCP/IP. To 

vše staví tyto ústředny na přední místa 

v žebříčku oblíbenosti.

Galaxy Dimension Vás bude vždy podporovat…

Chráníme Vaše lidi a Váš majetek

Ústředny Galaxy jsou již velmi dlouhou dobu oblíbeným zabezpečovacím systémem využívaným ve velmi široké řadě objektů. 
Příkladem jsou mnohé obchodní domy, obchodní řetězce, budovy státní správy, výrobní závody, restaurace, administrativní budovy, 
atd.

Nové nástroje jako např. posílení funkcí kontroly vstupu, zdokonalení správy uživatelů, možnost definice velkého počtu časových 
zón, přináší další nové možnosti využití ústředny:

Co nového přináší Galaxy Dimension? 
Galaxy Dimension je nový komplexní kombinovaný systém 
zabezpečení a kontroly vstupu.

Toto mimořádně flexibilní řešení přináší nové dokonalejší 
funkce v oblasti kontroly vstupu, přičemž nijak nesnižuje 
úroveň či stupeň požadovaného zabezpečení. 

Unikátní grafická klávesnice s dotykovým displejem 
zjednodušuje ovládání a výrazně eliminuje chyby uživatelů. 
Kombinace funkcí dálkové správy a automatické diagnostiky 
zajistí, že váš systém bude fungovat stále s optimálním 
výkonem.

Galaxy Dimension přináší efektivní a spolehlivé řešení 
citlivě spojující funkce zabezpečení a kontroly vstupu.

Obchody
● Dálková správa více 

ústředen z jednoho 
centrálního počítače

● Společný systém 
zabezpečení a kontroly 
vstupu mimo jiné výrazně 
zjednodušuje správu 
uživatelů

Průmysl
● Dostatečný počet 

samostatně ovladatelných 
podsystémů

● Softwarové spoje a vazby 
umožňují např. ovládání 
jiných technologií pomocí 
výstupů ústředny

Administrativa
● Kontrola pohybu osob 

v závislosti na jejich 
oprávnění a omezení 
definovaná časovači

● Schopnost adaptace na 
čtecí technologii, která je 
v objektu již využívána

Bankovnictví
● Speciální funkce navržené 

přímo pro bankovní sektor
● Integrace do grafických 

nadstaveb zajišťuje ostraze 
objektu dokonalý přehled 
o aktuálním stavu systému 

Moderní správa uživatelů
Zcela nové moderní programové 

prostředí pro správu uživatelů systému 

usnadňuje práci správcům objektu. 

Nově jsou dostupné velmi užitečné 

uživatelské vzory oprávnění a časové 

přístupové zóny. To vše doplňuje 

kalendář definující svátky nebo libovolná 

mimořádná období v kalendáři. 

Komfortní ovládání
Barevná grafická klávesnice s doty- 

kovým displejem výrazně usnadňuje 

orientaci v menu a přibližuje tak celý 

systém samotnému uživateli. Příkladem 

je přehledné zobrazení stavu detektorů 

před zapnutím nebo nové možnosti 

v zobrazení historie událostí.

Bezkontaktní čtečky připojené k dveřním 

modulům mohou plnit funkci kontroly 

přístupu ale i ovládacího rozhranní. 

Pokud např. Uživatel přichází první do 

zastřežené oblasti a má dostatečné 

oprávnění, vypíná zabezpečení prostým 

přiložením karty ke čtečce. Naopak 

k opětovnému zastřežení stačí uživateli 

trojnásobné přiložení bezkontaktní karty 

ke čtečce. Prostě snadno a rychle…

Nebrání vašemu vývoji
Široká produktová řada ústředen Galaxy 

Dimension je navržena a postavena 

tak, aby vždy vyhověla vašim aktuálním 

potřebám a přáním. 

Společným rysem všech modelů 

Galaxy Dimension je jednotná 

hardwarová platforma. To umožňuje 

snadné rozšiřování kapacity systému 

podle vašich potřeb. 

Integrované řešení
Galaxy Dimension je ideální řešení 

umožňující plnohodnotné propojení 

s jinými technologiemi v objektu. 

Samozřejmostí je možnost integrace do 

grafických softwarových nadstaveb.

Spolehlivé řešení 
Ústředny Galaxy Dimension stejně 

jako další řady ústředen z produkce 

Honeywell Security podporují dálkovou 

správu a údržbu. Technik tak může 

provádět základní údržbu a diagnostiku 

dálkově např. přes Internet a tak šetřit 

váš čas.
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Základní parametry Galaxy Dimension

✓ Kombinovaný systém zabezpečení a kontroly vstupu
● Až 32* samostatných oblastí
● Až 520* smyček
● Až 64* bezkontaktních čteček
● Až 1000* uživatelů s kódem a kartou
● Až 67* týdenních časových rozvrhů 

✓ Až 32* LCD klávesnic
✓ Až 4* grafické dotykové klávesnice
✓ Oddělená historie událostí pro EZS a EKV 

(1000* a 1500* událostí)
✓ Bohaté možnosti komunikace 

(tel. linka, Ethernet, RS-232)
✓ Až 32* audio modulů pro příposlech
✓ Centrální databáze uživatelů EZS a EKV
✓ Integrace do grafických nadstaveb
✓ Vyhovuje evropským normám EN 50131-1 a CLC TS 

50131-3 
✓ Plně kompatibilní se stávajícími moduly Galaxy G3 

Řešení pod značkou Honeywell Security vnese bezpečí do vašeho podnikání 

Na základě dlouholetých zkušeností v mnoha oblastech elektronického zabezpečení vznikl v našich vývojových laboratořích nový 
integrovaný systém schopný účinně chránit váš hmotný i nehmotný majetek. 

Moderní technologie na dosah ruky

Nová grafická dotyková klávesnice Široká řada bezkontaktních čteček
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