
Galaxy Dimension
Vagyonvédelmi és beléptető rendszer 

Az új Galaxy Dimension sorozat a már meglévő Galaxy 
család az új generációja.  A piacvezető Galaxy 3-as 
szériára épül, kiváló minőségű megbízható megoldást 
kínál mind az üzleti mind az ipari alkalmazásokra.

Új innovatív felhasználói felület.t
A Galaxy TouchCenter növeli a felhasználói élményt, 
használatával gyerekjáték a rendszer kezelése, vagy az 
eseménynapló megtekintése.  A telepítő a felhasználó 
igényeinek  megfelelően módosíthatja a kijelző hátterét, 
tetszés szerinti képekkel, vagy akár a cég logójával. A 
forradalmian új felület lehetőséget biztosít eletromos 
vezérlések kapcsolására, mint például a világítás, fűtés, 
vagy redőnyök kezelése. Ez történhet manuálisan az 
érintőképernyővel, vagy automatikus időzitéssel.

Integrált rendszer (Behatolásjelzés és beléptető 
vezérlés)
A Galaxy központok legfrisebb verziója – Dimension – 
már fejlett beléptetés vezérlő funkciókat is tartalmaz. 
Egyetlen integrált rendszer használatával egyszerűbb a 
felhasználó és a telepítő élete is. Ugyanakkor elegendő 
egy telefonszám ismerete a teljes rendszerre vonatkozó 
műszaki támogatás eléréshez.

Terméktámogatás Honeywell színvonalon 
Minden részletre kiterjedő műszaki és értékesítést 
támogató kiadványok, ingyenes képzések segítik  a 
rendszer megértését és a hibamentes, gyors telepítést.

Szoftver kompatibilitás
Az új Remote Service Suite közös adatbázist használ, 
így biztosítva a kommunikációt különböző típusú Galaxy 
központokkal.
A Remote Service Suit lehetőseget biztosít központok 
hálózati eléréséhez, garantálva az információk 
biztonságos központi felügyeletét.

Régebbi eszközök támogatása
Azért hogy a már meglévő régebben telepített rendszer 
frissíthető legyen a Dimension központtal, az új panel 
teljesen felcserélhető a G3-mal, tehát az új vezérlőpanel 
kompatibilis minden előző Galaxy telepítéssel. A 
rugalmassan programozható zónák lehetővé teszik a más 
gyártók által készített rendszerek cseréjét.

Hang azonosítás (behallgatás funkció)
Az új Galaxy Dimension központtal a távfelügyelet képes 
“behallgatni” a helyszínbe, hogy azonosítsa a riasztás 
helyet valamint okát. Ezáltal csökkenthető a felesleges 
intézkedések száma, és növeli a rendszer felügyeletét..

Jó választás
a Galaxy Dimension, hogy a ügyfelének egy 
felhasználóbarát integrált behatolásjelző rendszert 
ajánljon, ami egy modern, esztétikus, költséghatékony, 
megbizható megoldás.

l	 64 ajtó vezérlése, 1000 felhasználó

l	 32 csoport

l	 heti 67 ütemezés, mindegyik 28 
eseménnyel heti vezérlés beléptető, 
automata élesítés és kimeneti funkciók

l	 Évi 32 előreprogramozható ünnepnapi 
beállítás

l	 Beléptetés előre elkészített sablonokkal 
és csoport státuszokkal vezérelve

Tulajdonságok:

l	 Az ajtó mögötti terület hatástalanítása 
jogosult kártya bemutatásakor.

l	 1000 eseményes beléptető memória 
(független a riasztó memóriától)

l	 Csoportok élesítése a menühívás 
gombbal a kártya leolvasása előtt, vagy 
tripla leolvasással 

l	 Tűz esetén a Vésznyitás vezérlés a 
kijelölt ajtókat nyitja.

l	 A rendszer kezelőegység minden 
olvasóhoz kapcsolható a Menühívás 
funkció vezérléséhez

l	 32 hangazonosító csatorna

l	 Többnyelvű interfész

l	 Kompatibilis a Wiegand kezelőkkel, 
amelyek 8 bites burst-öt használnak
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Audio MUX Audio Controler

Kétirányú hang egység
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Csak az 1-es adatvonalon   
1,2,3 vagy 4-es adatvonalon

MK7 LCD kezelő / keyprox
2x16 alfanumerikus karakteres kijelző, integrált ASK proxy olvasóval (csak keyprox)
lehetővé teszi a rendszer élesítését és hatástalanítását proximity kártyával.

Galaxy Dimension TouchCenter
Érintőképernyős kezelés egyszerűbb használattal. Több információ látható, hogy 
megkönnyítse a döntést – például, csoportok bekapcsolásánál, vagy az eseménynapló 
megtekintése a görgethető listában könyebb és gyorsabb értelmezést tesz lehtővé. 
Technikusi  belépés a virtuális kezelőegység használatával.

Vezeték nélküli bővítő modul – RF RIO
l	 32 vezeték nélküli zóna 4 vezetékes kimenet
l	 868MHz-es frekvencia
l	 Kompatibilis az 5800H sorozatú perifériákkal

Tápegység (PSU)
Galaxy Power Unit 2.75A 
l	 Inteligens tápegység, amely RS485 

adatbuszon csatlakozik a Galaxy Dimension 
panelhez. Információt szolgáltat a hálózati 
feszültségről, az akkumulátor, biztosíték, és a 
szabotázskapcsoló állapotáról.

Galaxy Power RIO 2.75A 
l	 Inteligens tápegység, amely tartalmaz egy 

RIO (8 zónabemenet / 4 kimenet)egységet 
is, RS485 adatbuszon csatlakozik a Galaxy 
Dimension panelhez, és információt szolgáltat 
a hálózati feszültségről, az akkumulátor, 
biztosíték, és a szabotázskapcsoló állapotáról.

Galaxy RIO
Zónabővítő modul, amely tartalmaz programozható 
kimeneteket is.
l	 8 teljesen programozható zóna
l	 4 programozható kimenet
l	 Szabotázs védelem
l	 Modul címének beállítása egy forgó kapcsoló (RIO panelen) segítségével

RS232 Modul
A Galaxy rendszerek csatlakoztatását teszi lehetővé PC-hez, vagy 
nyomtatóhoz.

DCM
l	 Ajtóvezérlő modul, két wiegand bemenettel, amelyek 1 vagy 2 ajtó vezérlését teszik 

lehetővé.
l	 Off-line mód az előző 100 érvényes felhasználó számára
l	 A felhasználók hozzárendelhetők belépési sablonokhoz, ezzel minden egyes csoport 

számára belépési időzónák adhatók meg. (A G520-as panel 64 belépési sablont képes 
kezelni)

Proximity olvasó – MAX3
l	 Komplett ajtóvezérlés egy modul 

felhasználásával..
l	 Önmagában vagy a Galaxy rendszerbe 

integrálva működik
l	 RS485-ös adatvonalhoz csatlakozik

Hang egységek
l	 A hangvezérlő modul a panelhez és a PSTN 

telefonvonalhoz csatlakozik
l	 2 szabvány hangcsatorna
l	 Digitális hang adatcsatorna, amely 8 további 

hang multiplexert egységet támogat 
l	 Multiplexert egységet támogat
l	 Minden multiplexerhez 4 analóg 

hangcsatorna csatlakozatható
l	 5-10 másodperces riasztás előtti és riasztást 

követő hanganyag tárolása

ISDN modul
Opcionális kommunikációs modul riasztás 
átjelzésre, és távoli vezérlésre ISDN 
telefonhálózaton keresztül

Telecom modul 
Riasztás átjelzése és felügyelet a 
Galaxy rendszerekhez PSTN hálózaton 
keresztül.

Galaxy Ethernet modul
Riasztás átjelzést és távoli felügyelet az 
Ethernet hálózaton keresztül. LAN/WAN 
hálózatok TCP/IP protokolljait támogatja.
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Galaxy Dimension
Vagyonvédelmi és beléptető rendszer 

Rendelés:
Központ
C048-C-XX* Galaxy Dimension GD-48 panel beépített PSTN kommunikátorral 
C096-C-XX*              Galaxy Dimension GD-96 panel beépített PSTN kommunikátorral 
C0264-C-XX*               Galaxy Dimension GD-264 panel beépített PSTN kommunikátorral 
C0520-C-XX*              Galaxy Dimension GD-520 panel beépített PSTN kommunikátorral 

Peripherals
CP037-XX* LCD kezelőegység MK7 II
CP038-XX* LCD keyprox MK7 III
CP040-XX* TouchCenter Grafikus kezelőegység 

Honeywell reserves the right to alter the specification 
of products without notice Honeywell fenntartja 
a jogot a termék specifikációinak megváltoztatására, 
figyelmeztetés nélkül.
HSC-Dimension-01-HU(0708)DS-C
Július 2008
© 2008 Honeywell International Inc.

Description GD-48 GD-96 GD-264 GD-520
Zónabemenet a központon (maximum) 16 - (48) 16 - (96) 16 - (264) 16 - (520)
Kimenet a központon (400mA) 8 8 8 8
Indító kimenet (10mA) 6 6 6 6
Integrált tápegység (PSU) 2,5 A 2,5 A 2,5 A 2,5 A
RS485 adatvonal 1 2 2 4
Kezelő (KeyProx) 8 (3) 16(7) 16(7) 32(24)
Grafikus kezelőegység 1 2 2 4
MAX adatvonali proximity olvasó 4 16 16 32
DCM (2xWiegand bemenet) 4 16 16 32
DCM ajtóvezérlő 8 32 32 64
Vezeték nélküli eszközök 5800H sorozat RF RIO
Felhasználók száma 100 250 1000 1000
7 napos Időzítők száma 19 35 67 67
Zóna típus 52 52 52 52
Kimenet típus 81 81 81 81
Könyvtár igen igen igen igen
Eseménytár 1000 1500 1500 1500
Beléptető eseménytár 500 1000 1000 1000
Egyidejű felhasználók száma Yes Yes Yes Yes
Autoéles Yes Yes Yes Yes
Előtesztelés Yes Yes Yes Yes
Idő kizárás Yes Yes Yes Yes
Kapcsolatok 64 128 256 256
Részélesítés Yes Yes Yes Yes
Csendes részélesítés Yes Yes Yes Yes
RS232 beépített beépített beépített beépített
Integrált PSTN (V22) beépített beépített beépített beépített
Nyomtató kimenet                 RS232 Keresztül RS232 Keresztül RS232 Keresztül RS232 Keresztül
Távszerviz Yes Yes Yes Yes
Ethetnet modul                             Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális
Csoportok 8 16 32 32
Hang ellenőrző csatorna 8 32 32 32
SMS üzenet Yes Yes Yes Yes
ISDN Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális
EN50131 Yes Yes Yes Yes

Honeywell, spol. s r.o. 
- Security Products o.z.
Havránkova 33
619 00 BRNO
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117

Technikai adatok:

A227 Galaxy SPI-key (üres)
A229 Outputs trigger vezeték
A234 Galaxy RS232 kábel
C076 RF RIO – vezeték nélküli bővítő  
 modul
C072 RIO - 8 bemenet/4 kimenet  
 bővítő modul
C084 hangvezérlő modul
C085 hang multiplexer modul
E054 RS232 modul
E077 ISDN telefon modul
E080 Ethernet modul
C080 DCM - Ajtóvezérlő modulr
C081 DCM - Ajtóvezérlő modul   
 tápegységgel  
C086 Olvasó interfész
C087 SPI Key programozó


