
Nové moderné bezdrôtové riešenie 
pre ústredne Galaxy Dimension a G2
Spoločnosť Honeywell Security uviedla na trh novú softvérovú verziu ústrední Galaxy Dimension V.6.50. 
Hlavnou a veľmi významnou inováciou tejto softvérovej verzie je podpora modernej bezdrôtovej nadstav-
by s označením RF Portál (obj. kód C079-2), ktorá umožňuje využiť veľmi širokú radu nových bezdrôto-
vých periférií s obojsmerným protokolom.  

Parametre jednotlivých modelov Galaxy GD GD-48 GD-96 GD-264 GD-520
Max. počet pripojiteľných modulov RF Portál 4 8 8 8
Max.  počet bezdrôtových periférií 32 80 192 192
Max. počet kľúčeniek 50 100 100 100

Bezdrôtová 
revolúcia  
v ústredniach Galaxy Dimension!!!
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Bezdrôtový PIR detektor
obj. kód: IR800M
obj. kód: IRPI800M (PET)

• jednotný vzhľad v dizajne rady 
IS25xx

• dosah 12m, šírka 11m
• 4 úrovne citlivosti
• LED signalizácia
• batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – 

životnosť 3 roky
• rozmery (v x š x h) 112x60x40mm

Bezdrôtový audio detektor rozbitia skla
obj. kód: FG8M

• vhodný aj na skla s bezpečnostnými 
fóliami do hrúbky 0,3mm

• dosah až 7,6m
• diaľkovo spustiteľný test detektora, 

veľmi uľahčuje inštaláciu a fi nálne 
testovanie

• elegantný dizajn
• ekvivalent v drôtovej variante 

FG1625
• batéria 2 x CR123 (3 V Lithium) – 

životnosť 7 rokov
• rozmery (v x š x h) 98x62x22mm

Bezdrôtový otrasový detektor s pomoc-
ným magn. kontaktom
obj. kód: SHKC8M
obj. kód: SHKC8M2 (hnedá farba)

• otrasový detektor pre ochranu dverí 
a okien

• chránená oblasť – polomer 2,5m
• pracovná medzera magnetu - 10mm
• nastaviteľná citlivosť snímača
• montáž horizontálne aj vertikálne
• LED signalizácia
• batérie 1 x CR123 (3 V Lithium) – 

životnosť 5 rokov
• Rozmery (v x š x h) 130x38x32mm

Bezdrôtový optický dymový hlásič
obj. kód: DFO800M

• pokrytie 100m2
• batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – 

životnosť 8 rokov
• Rozmery (R x v) 102x45 mm

Bezdrôtová kľúčenka s obojsmernou 
komunikáciou
obj. kód: TCB800B, TCB800W
Bezdrôtové panic tlačidlo
obj. kód: TCBPA8M-1

• obojsmerná komunikácia s ústredňou
• potvrdenie operácie pomocou signali-

začných LED 
• štvorica tlačidiel pre ľahké zapnutie 

a vypnutie
• možnosť overenia stavu ústredne
• panic funkcia stlačením dvojice 

tlačidiel
• atraktívny vzhľad
• rozmery (v x š x h) 175x37x16mm

Bezdrôtový detektor zaplavenia 
obj. kód: DET8M
Prídavná sonda pre meranie teploty 
v miestnosti
obj. kód: T280R

• až 4 sondy zaplavenia pripojené 
súčasne 

• dodatočne je možné objednať sondu 
pre meranie teploty v miestnosti

• detektor je možné využiť k meraniu 
dvoch veličín v 6 meracích scená-
roch

• batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – 
životnosť 5 let

• rozmery (v x š x h) 130x38x32mm

Bezdrôtový otrasový detektor
obj. kód: SHK8M
obj. kód: SHK8M2 (hnedá farba)

• otrasový detektor pre ochranu dverí a 
okien

• chránená oblasť – polomer 2,5m
• nastaviteľná citlivosť snímača
• montáž horizontálne aj vertikálne
• batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – 

životnosť 5 rokov
• rozmery (v x š x h) 130x38x32mm

Bezdrôtový duálny detektor DualTec
obj. kód: DT8M
obj. kód: DTPI8M (PET)

• redukcia falošných poplachov v po-
rovnaní s klasickým PIR detektorom

• pracovná frekvencia 24.2 GHz (K 
band)

• dosah 15m x 18m (high security)
• dosah PET 11m x 12m 
• ekvivalent v drôtovej variante 

DT74xx
• batéria 4 x AA (1.5 V Energizer L91 

Lithium) – životnosť 5 rokov
• rozmery (v x š x h) 119x71x42mm

Bezdrôtový magnetický kontakt
obj. kód: DO800M

• pracovná medzera max. 25mm
• povrchová montáž
• sabotážny kontakt krytu aj zadný 
• LED signalizácia
• Batéria 2 x CR123 (3 V Lithium) – život-

nosť 7 rokov
• rozmery (v x š x h) 100x22x22mm

Patentovaná metóda 
„aktívne smerovanie“
Pracovná frekvencia bezdrôtového kon-
centrátora RF Portál je 868 MHz. Väčšina 
periférií využíva novo vyvinutú patento-
vanú metódu aktívneho smerovania peri-
férií, ktorá umožňuje rýchlu obojsmernú 
výmenu dát medzi perifériami a koncen-
trátorom RF Portál. Príkladom využitia 
obojsmernosti je napr. optická LED signa-
lizácia na kľúčenke po úspešnom spojení 
sa ústredňou a odvysielaní povelu. 

Automatické vyhľadá-
vanie najvhodnejšej ko-
munikačnej trasy
Do ústredne možno pripojiť až 8 koncen-
trátorov RF Portál súčasne a tým zvyšo-
vať pokrytie signálom. 
Vďaka patentovanému aktívnemu smero-
vaniu je možné v reálnom čase vyhod-
nocovať dostupné prenosové trasy a sily 
signálu a v prípade potreby presmerovať 
ľubovoľnú perifériu inou najefektívnejšou 
trasou.
Podľa modelu ústredne Galaxy Dimension 
možno prihlásiť až 192 periférií a súčasne 
100 ovládacích kľúčeniek pre používate-
ľov. Na jeden RF Portál možno prihlásiť 
celkom 24 bezdrôtových periférií. 

Programovanie po no-
vom je súčasťou menu 
ústredne
Oproti predchádzajúcim verziám bezdrô-
tového koncentrátora je celé programo-
vanie periférií súčasťou menu ústredne. 
Periférie nie je nutné defi novať zvlášť 
v každom koncentrátore, ale stačí jediné 
zadanie v menu ústredne. Vďaka aktív-
nemu smerovaniu sú periférie prihlásené 
k aktuálne najdostupnejšiemu RF Portá-
lu.

Komfortný učiaci režim 
periférií
Súčasťou funkcie ústredne Galaxy Dimen-
sion V.6.50 je veľmi komfortný auto-učia-
ci režim periférií a kľúčeniek. K prihlásení 
periférie do ústredne stačí len aktivovať 
učiaci režim pomocou klávesy * v prísluš-
nom menu na klávesnici a následne akti-
vovať tamper kontakt prihlasovanej pe-
riférie. Prihlásenie novej periférie je tak 
veľmi jednoduché a rýchle. 

Široká rada periférií
Produktové portfólio bezdrôtových peri-
férií je po novom spoločné pre niekoľko 
modelov ezs ústrední výrobcu Honeywell 
Security. Jedná sa o kompletnú radu prv-
kov, v ktorej nechýba napr. audio detek-
tor, duálny detektor, či detektor zaplave-
nia a teploty. 

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. 

Veškerá použitá vyobrazení a fotografi e jsou pouze ilustrativní. 

Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Vajnorská 142

831 04 BRATISLAVA

Tel.: +421 2 444 54 660-61

Fax: +421 2 444 54 265

obchod.sk@adiglobal.com

www.adiglobal.com/sk

Havránkova 33 

619 00  BRNO 

Tel.: +420 543 558 111 

Fax: +420 543 558 117

obchod.cz@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

V Parku 24 

148 00 PRAHA 

Tel.: +420 271 001 702 

Fax: +420 271 001 710

obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38  

700 30 OSTRAVA 

Tel.: +420 596 617 425 

Fax: +420 596 617 426

obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

ADI je obchodnou značkou Honeywell, s.r.o. - Security Products o.z. 

Akékoľvek použité vyobrazenia a fotografi e sú iba ilustratívne. 

Za chyby spracovania a tlače neručíme.

bezdratova revoluce 2010 sk.indd   2bezdratova revoluce 2010 sk.indd   2 23.4.2010   14:03:4323.4.2010   14:03:43


