Galaxy® Klávesnice

NA VÝBĚR ŠIROKÁ ŘADA
OVLÁDACÍCH KLÁVESNIC

Navrženo pro snadné
ovládání Vašeho
zabezpečovacího systému

Ústředny řady Galaxy®

MK7 Klávesnice

Galaxy TouchCenter

| řešení se širokým uplatněním

MK8 Klávesnice

Široká řada klávesnic a klávesnic
se čtečkou keyprox splní všechny
Vaše požadavky bez ohledu na typ
a velikost Vaší instalace. Doma nebo
v práci, vždy hravě splní svoji funkci
a zajistí pro Vás komfortní obsluhu
systému.

Tam kde rozhoduje

design!

Obzvlášť na místech kde je důležitý styl a design, např. moderní kanceláře, kavárny,
rodinné domy, je nová klávesnice MK8 ideálním řešením.
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Moderní technologie jako doplněk interiéru
Osvědčená technologie na kterou se můžete spolehnout –
technologie Galaxy
Navazuje na známou a používanou řadu klávesnic MK7
Kompatibilní se všemi ústřednami řady Galaxy
Zpětně kompatibilní s dřívějšími modely ústředen

MK8 klávesnice/keyprox

Prověřeno uživateli...
Tradiční klávesnice Mk7 poskytuje osvědčené funkce pro standardní zabezpečovací
aplikace
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Tradiční provedení klávesnice a klávesnice se čtečkou
keyprox MK7
Osvědčený způsob ovládání a srozumitelné textové menu
Funkční design a provedení
Zpětně kompatibilní s dřívějšími modely ústředen

MK7 klávesnice/keyprox

Parametry klávesnic MK7 a MK8
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Podsvětlený displej s 2x16 alfanumerickými znaky
16 podsvětlených tlačítek klávesnice
Sabotážní kontakt krytu a zadní kontakt
Plynulé ovládání hlasitosti

www.honeywellgalaxyflex.com
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Dvě horké klávesy pro snadné
zapnutí
Programovatelný akustický výstup
Indikační LED
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Vestavěná diagnostika
klávesnice
Linka RS485 pro připojení
ústředny

Jednoduše
dotykem
Pro velmi komfortní ovládání
zabezpečovacího systému Galaxy je možné
zvolit klávesnici TouchCenter s barevným
dotykovým displejem, integrovanou
bezkontaktní čtečkou a přehledným
grafickým menu.

Grafická klávesnice s dotykovým displejem TouchCenter
umožňuje uživateli ovládat zabezpečovací systém
klasicky pomocí PINu, bezkontaktním přívěskem nebo
kartou.
Tento způsob ovládání eliminuje chyby uživatelů a
snižuje počet falešných poplachů v objektu.

Velký barevný dotykový
displej umožňuje velmi
přehledně zobrazit
kompletní informace o
systému, seznam oblastí s
aktuálním stavem, historii
událostí atd.
Doslova na dosah ruky
je i podrobná textová
nápověda v českém jazyce,
která omezuje obecně tak
neoblíbené čtení manuálů.
I méně zkušený uživatel
snadno zvládne v grafickém
prostředí např. změnu
oprávnění nebo prohlížení historie událostí. Při zapínání
systému grafická klávesnice přehledně zobrazí detektory
bránící zastřežení.
Virtuální klávesnice v
podobě standardní MK7
umožňuje plnohodnotný
přístup do programování
technických parametrů.

Pomocí SD paměťové
karty je možné snadno
vyměnit grafické pozadí
úvodní obrazovky. To lze
využít k reklamě instalační
firmy nebo investora.
Případně prostě a
jednoduše k zatraktivnění
klávesnice pěkným
obrázkem ve vysokém
rozlišení.

Atraktivní a spolehlivé
technologie výrobce Honeywell
jsou Vám na dosah ruky.

Ústředny řady Galaxy®

| řešení se širokým uplatněním

Parametry klávesnice TouchCentre
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Ovládání kódem nebo bezkontaktní kartou/přívěskem
Plná kompatibilita s verzí Keyprox MK7 i MK8
Měnitelné pozadí úvodní obrazovky pomocí SD karty
Intuitivní grafické menu s ikonami v dotykovém
rozhraní
Snadné ovládání i pro rozsáhlé systémy s velkým
počtem oblastí
Přehledné zobrazení odpočítávání času při odchodu
Správa uživatelů, změna PINu, oprávnění atd.
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Přehledné zobrazení detektorů bránících v zastřežení
Umožňuje funkci přehledového tabla
Uživatel může velmi rychle vynechat vybrané zóny
Zobrazení historie událostí
Virtuální klávesnice MK7 pro plnohodnotné
programování systému
Ovládání výstupů z grafického prostředí umožňuje řídit
jiné technologie v budově, např. klimatizace, žaluzie
atd.

Technické parametry:
Parametr

Displej

Podsvětlení
Integrovaná čtečka karet
Sabotážní kontakt
Svorkovnice RS-485
Pracovní napětí
Proud
Proud (včetně čtečky)
Hmotnost
Rozměry (v x š x h)

Klávesnice MK7
(Keyprox)

Klávesnice MK8
(Keyprox)

TouchCentre
(Keyprox)

2x16
alfanumerických
znaků,
poosvětlení

2x16
alfanumerických
znaků,
poosvětlení

Barevný dotykový displej
640 x 480 pxl, VGA,
64.000 barev

Zelené

Bílé

-

volitelně

volitelně

volitelně

Zadní i čelního
krytu

Zadní i čelního
krytu

Zadní i čelního krytu

Ano

Ano

Ano

12V DC

12V DC

10,5—14V DC

Úsporný režim
70mA, Max 90mA

Úsporný režim
60mA, Max 90mA

Úsporný režim 107mA, Max
203mA

Úsporný režim
90mA, Max
140mA

Úsporný režim
80mA, Max
110mA

Úsporný režim 140mA, Max
287mA

200g

200g

500g (vč. mont. podl.)

150 x 93 x 31mm

152 x 93 x 25mm

128 x 182 x 38mm

Kompatibilita – max. počet kl.
Galaxy Dimension 48

8 (3)

8 (3)

1

Galaxy Dimension 96

16 (7)

16 (7)

2

Galaxy Dimension 264

16 (7)

16 (7)

2

Galaxy Dimension 520

32 (24)

32 (24)

4

Galaxy Flex 20

3

3

1

Galaxy Flex 50

4

4

1

Galaxy Flex 100

8

8

1

G2-20

4

4

N/A

G2-44+

4

4

N/A
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Objednací kódy:
Ústředny a sestavy
CP037-00
MK7 klávesnice
CP038-00
MK7 keyprox
CP050-00-01
MK8 klávesnice
CP051-00-01
MK8 keyprox
CP041-00
Galaxy TouchCenter
CP042-00
Galaxy TouchCenter se
čtečkou

