
GX Remote Control

- popis instalace 



Přehled

• GX Remote Control od firmy Honeywell umožňuje vzdálený přístup a 

ovládání zabezpečovacích ústředen Galaxy Flex a Galaxy Dimension.

• Pro snadnou obsluhu je k dispozici režim ovládání pomocí ikon

• Aplikace umožňuje spustit virtuální klávesnici s plnohodnotným 

přístupem do ústředny, včetně programování systému po vložení kódu 

technika.

• Stažení deníku událostí umožní získat přehled o tom co se v objektu 

událo. 

• Možnost přiřadit do aplikace více objektů.

• Po povolení v programu ústředny, zobrazení stavu a ovládání výstupů.

• Funkce „Push notifikace“ – přenos zpráv na vybraná mobilní zařízení.

• Kompatibilita s ústřednami řady GD a Flex s FW 3.13 a vyšším

• Možnost nastavit komunikační port pro komunikaci z jiné sítě/internetu –

lze ovládat více ústředen v místní síti (na routeru lze přiřadit zvoleným

portům různé adresy v místní síti).



Nastavení ústředny - ethernet

IP adresa musí být 

přístupná z mobilního 

zařízení – pevná IP 

adresa ústředny jsou-li 

ústředna i mobilní 

zařízení v místní síti, 

případně statická veřejná 

IP adresa je-li k ústředně 

přistupováno z veřejného 

internetu.

Nastavit přímý přístup.



Přiřazení objektu do aplikace

Heslo připojení je volitelné a je třeba jej do ústředny 

vložit prostřednictvím softwaru DSI:

PIN uživatele  je jeho číselný kód, který používá i na 

klávesnicích systému a určuje jeho práva v systému.

Index uživatele je pořadové číslo kódu uživatele v 

systému.

IP Adresa  - adresa ústředny dostupná ze sítě ve které 

pracuje mobilní zařízení.

Uložit nastavení  - je-li tato volba nastavena, zůstávají 

parametry ústředny v mobilním zařízení s výjimkou PINu

uživatele. Ten je nutno vložit při každém připojení.

Číslo portu – nastavení čísla portu pro komunikaci z jiné 

sítě/internetu. Možnost komunikovat s více ústřednami 

prostřednictvím jedné veřejné IP adresy.



Připojení k objektu

Po zadání PINu uživatele a stisknutí 

tlačítka „PŘIPOJIT“ je aplikace 

připojena k ústředně.



Úvodní zobrazení aplikace

Po připojení je zobrazen stav grupy 

A1.

Zobrazení dalších grup lze dosáhnout 

stiskem:

Počet nepřečtených upozornění.



Zobrazení grup pomocí ikon

Zobrazení stavu grup ústředny. 

Kliknutím na ikonu grupy se 

otvírá zobrazení jednotlivé 

grupy s možností měnit její stav.



Ovládání grupy pomocí ikony

Změna stavu grupy pomocí 

ikony zobrazující její stav.



Historie událostí

Stažení historie událostí

Nastavení časového intervalu 

pro stažení historie.



Ovládání výstupů ústředny

Výstupy naprogramované v ústředně lze 

aplikací zobrazit a  ovládat:



Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice s možností 

plnohodnotného ovládání ústředny. 

Lze i programovat systém.



Funkce „Push notification“

Otevření nabídky objektů a funkcí. Nabídku 

bude možné otevřít jen tehdy, když je 

aplikace připojena k ústředně.

Otevřením nápovědy budou zobrazeny na 

displeji mobilního zařízení vysvětlující 

instrukce. 



Virtuální klávesnice

Vytvoření nového účtu pro ústředny 

Galaxy. Po zadání vyžadovaných 

údajů je vytvořen nový účet aplikace.



Nový účet ústředny

Vytvoření účtu pro funkci „Push

notification“ – obdržíme parametry, které 

je třeba zadat do komunikační části 

programu ústředny.  Je to obdobné jako 

programování přenosu na PCO.



Push notification – nastavení ústředny

Zadání údajů přidělených účtem 

ústředny do programu ethernetového 

komunikátoru.

Paralelně s přenosem na cloud 

Honeywellu lze programovat např. 

přenos na PC s programem „Alarm 

Monitoring, je-li to požadováno.



Výběr přenášených událostí

Výběr přenášených typů událostí.

Výběr přenášených událostí v jednotlivých grupách. Pro přenos na 

cloud musí být událost vybrána v části„Ethernet“ i v části 

„Komunikace grupy“  



Přiřazení mobilního zařízení

Zvolíme-li volbu „Správa účtu“, lze 

vybrané ústředně přiřadit/vymazat 

mobil(y).



Nastavení oznámení na mobilu

Nastavení reakce na oznámení bude odlišné u různých typů mobilních 

zařízení. Je zobrazeno na displeji mobilu i ve vypnutém stavu aplikace. 

Dává základní informaci o přenesené události. Detailnější popis lze 

získat zapnutím aplikace – kliknutím na oznámení.


