Bezdrátová
revoluce
v ústřednách Galaxy Dimension!!!

Nové moderní bezdrátové řešení
pro ústředny Galaxy Dimension a G2

Společnost Honeywell Security uvedla na trh novou softwarovou verzi ústředen Galaxy Dimension
V.6.50. Hlavní a velmi významnou inovací této softwarové verze je podpora moderní bezdrátové nadstavby s označením RF Portal (obj. kód C079), která umožňuje využít velmi širokou řadu nových bezdrátových periferií s obousměrným protokolem.
Parametry jednotlivých modelů Galaxy GD
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Patentovaná metoda
„aktivní routování“

Bezdrátový audio detektor tříštění skla
obj. kód: FG8M
• vhodný i na skla s bezpečnostními
fóliemi do tloušťky 0,3mm
• dosah až 7,6m
• dálkově spustitelný test detektoru,
velmi usnadňuje instalaci a finální
testování
• velmi povedený design
• ekvivalent v drátové variantě
FG1625
• baterie 2 x CR123 (3 V Lithium) –
životnost 7 let
• Rozměry (v x š x h) 98x62x22mm

Pracovní frekvence bezdrátového koncentrátoru RF Portal je 868 MHz. Většina
periferií využívá nově vyvinutou patentovanou metodu aktivního routování periferií, která umožňuje rychlou obousměrnou
výměnu dat mezi periferií a koncentrátorem RF Portal. Příkladem využití obousměrnosti je např. optická signalizace
LED na klíčence po úspěšném spojení s
ústřednou a předání povelu.

Automatické vyhledávání nejvhodnější
komunikační trasy

Do ústředny je možné připojit až 8 koncentrátorů RF Portal současně a tím zvyšovat pokrytí signálem.
Díky patentovanému aktivnímu routování
je možné v reálném čase vyhodnocovat
dostupné přenosové trasy a síly signálu a
v případě potřeby přesměrovat libovolnou
periferii jinou nejefektivnější trasou.
Podle modelové řady ústředny Galaxy
Dimension je možné přihlásit až 192 periferií a současně 100 ovládacích klíčenek pro uživatele. Na jeden RF Portal je
možné přihlásit celkem 16 bezdrátových
periferií.

Bezdrátový otřesový detektor s pomocným magn. kontaktem
obj. kód: SHKC8M
obj. kód: SHKC8M2 (hnědá barva)
• otřesový detektor pro ochranu dveří
a oken
• chráněná oblast – poloměr 2,5m
• pracovní mezera magnetu - 10mm
• nastavitelná citlivost snímače
• montáž horizontálně i vertikálně
• LED signalizace
• baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) –
životnost 5 let

Programování nově
zcela součástí menu
ústředny

Bezdrátový PIR detektor
obj. kód: IR800M
obj. kód: IRPI800M (PET)
• Jednotný vzhled v designu řady
IS25xx
• dosah 12m, šířka 11m
• 4 úrovně citlivosti
• LED signalizace
• baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) –
životnost 3 roky
• Rozměry (v x š x h) 112x60x40mm

Oproti předchozím verzím bezdrátového
koncentrátoru, je veškeré programování
periferií součástí menu ústředny. Periferie není nutné definovat zvlášť v každém
koncentrátoru ale stačí jediné zadání v
menu ústředny. Díky aktivnímu routování
jsou periferie přihlášeny k aktuálně nejdostupnějšímu RF Portálu.

Komfortní učící režim periferií

Součástí funkcí ústředny Galaxy Dimension V.6.50 je velmi komfortní auto-učící režim periferií a klíčenek. K přihlášení
periferie do ústředny stačí pouze aktivovat učící režim pomocí klávesy * v příslušném menu na klávesnici a následně
aktivovat temper kontakt přihlašované
periferie. Přihlášení nové periferie je tak
velmi snadné a rychlé.

Bezdrátový duální detektor DualTec
obj. kód: DT8M
obj. kód: DTPI8M (PET)
• Redukce falešných poplachů ve
srovnání s klasickým PIR
detektorem
• Pracovní frekvence 24.2 GHz
(K band)
• Dosah 15m x 18m (high security)
• Dosah PET 11m x 12m
• ekvivalent v drátové variantě
DT74xx
• baterie 4 x AA (1.5 V Energizer
L91 Lithium) – životnost 5 let
• Rozměry (v x š x h) 119x71x42mm

Široká řada periferií

Produktové portfolio bezdrátových periferií je nově společné pro několik řad
zabezpeč. ústředen výrobce Honeywell
Security. Jedná se o kompletní řadu prvků ve které nechybí např. audio detektor,
duální detektor, či detektor zaplavení a
teploty.
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Bezdrátová klíčenka s obousměrnou
komunikací
obj. kód: TCB800B, TCB800W
Bezdrátové panic tlačítko
obj. kód: TCBPA8M-1
• obousměrná komunikace s ústřednou
• potvrzení operace pomocí signalizačních LED
• čtveřice tlačítek pro snadné zapnutí a
vypnutí
• možnost ověření stavu ústředny
• panic funkce stisknutím dvojice
tlačítek
• atraktivní vzhled
• Rozměry (v x š x h) 175x37x16mm

Bezdrátový optický kouřový hlásič
obj. kód: DFO800M
• pokrytí 100m2
• baterie 1 x CR123 (3 V Lithium)
– životnost 8 let
• Rozměry (R x v) 102x45 mm

Bezdrátový detektor zaplavení
obj. kód: DET8M
Přídavná sonda pro měření teploty v
místnposti
obj. kód: T280R
• Až 4 sondy zaplavení připojené
současně
• dodatečně je možné objednat sondu
pro měření teploty v místnosti
• detektor je možné využít k měření
dvou veličin v 6 měřících scénářích
• baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) –
životnost 5 let
• Rozměry (v x š x h) 130x38x32mm

Bezdrátový magnetický kontakt
obj. kód: DO800M
• pracovní mezera max. 25mm
• Povrchová montáž
• Sabotážní kontakt krytu i zadní
• LED signalizace
• baterie 2 x CR123 (3 V Lithium) – životnost 7 let
• Rozměry (v x š x h) 100x22x22mm

Bezdrátový otřesový detektor
obj. kód: SHK8M
obj. kód: SHK8M2 (hnědá barva)
• otřesový detektor pro ochranu dveří a
oken
• chráněná oblast – poloměr 2,5m
• nastavitelná citlivost snímače
• montáž horizontálně i vertikálně
• baterie 1 x CR123 (3 V Lithium) –
životnost 5 let
• Rozměry (v x š x h) 130x38x32mm
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ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
Veškerá použitá vyobrazení a fotograﬁe jsou pouze ilustrativní.
Za chyby zpracování a tisku neručíme.
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