
Galaxy Dimension
Integreret alarm og adgangskontrol system

Den nye Galaxy Dimension serie er næste generation af 
tyverialarmer i Galaxy-serien. Galaxy Dimension er en 
videreudvikling af G3-serien.

Nyt betjeningspanel med mange muligheder
Det nye Galaxy TouchCenter betjeningspanel med Touch 
Screen sikrer nem betjening. Alle menuer har dansk tekst 
og justeres automatisk, så de passer til den aktuelle 
situation. En hjælpefunktion forklarer brugeren hvordan 
en given funktion udføres. Installatøren har mulighed for 
at tilpasse baggrundsbilledet efter slutbrugerens ønske, 
enten med billeder, firmalogo eller navn. Der er mulighed for 
lysstyring, varmekontrol etc. enten via simpel betjening på 
Galaxy TouchCentret eller via ugeprogrammer.

Integreret system (tyveri og adgangskontrol)
Galaxy Dimension centralerne har integreret 
adgangskontrol. Det betyder, at brugerne kun oprettes 
ét sted, ligesom der kun behøves en software til komplet 
programmering af både adgangskontrol og tyverialarm. 
Dette hjælper både installatøren under programmeringen 
og slutbrugeren i dagligdagen.

Overskuelig PC programmering
Galaxy programmeringssoftwaren benyttes til 
programmering af samtlige funktioner i centralen. 
Softwaren, som naturligvis er på dansk, indeholder en 
fælles database, som giver mulighed for programmering af 
både Dimension og G3 centraler. 
En netværksfunktion muliggør, at databasen kan gemmes 
på netværket. Herved kan flere PC’er få adgang til 
databasen på samme tid.

Bagud-kompabilitet
Galaxy Dimension er bagud-kompatibel med G3, hvilket 
giver mulighed for at installere en Dimension central i en G3 
installation.

Lydverifikation 
Optaget lyd og live lyd kan via et lydmodul overføres til 
kontrolcentralen. Kontrolcentralen har derved mulighed 
for at lytte med ude på installationsstedet når en alarm er 
aktiveret. Dette er med til at reducere falske alarmer.

Det rigtige valg
Galaxy Dimension giver dig og dine kunder en brugervenlig 
integreret sikkerhedsløsning som leverer en moderne, 
smart, omkostningseffektiv og fuld kompatibel løsning.

l	 Op til 520 grupper

l	 Op til 1000 brugere

l	 Op til 32 separate områder

l	 Op til 64 kontrollerede døre

l	 Op til 67 ugeprogrammer med hver 

42 hændelser pr. uge der kontrollerer 

adgang

l	 Op til 32 ferieperioder med hver 20 

perioder 

Funktioner:

l	 Døradgang er kontrolleret af 

personalegrupper og områdestatus

l	 Automatisk tilkobling med mulighed for 

at købe tid

l	 Adgangskontrollog med 1000 hændelser 

gemmes i centralen, separeret fra 

indbrudsloggen

l	 Områder kan tilkobles fra ADK læsere 

ved at aktivere tryk før visning af kort 

eller ved at vise kort tre gange

l	 Evakueringskontrol giver mulighed for 

automatisk at åbne døre i tilfælde af 

brand

l	 Op til 32 lyd verifikations kanaler

l	 Multisprog interface

l	 Kompatibel med alle Wiegand læsere 

som bruger 8-bit burst mode
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Tastatur eller tastaturprox

Galaxy TouchCenter 
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MK7 LCD tastatur/tastatur med Prox-læser
Tastatur med eller uden integreret prox - læser
Benyttes til daglig betjening af systemet via kode eller prox kort/proxbrik

Galaxy Dimension TouchCenter
Tastatur med LCD touch screen. Det store display giver lettere betjening,  
da menuer tilpasses den aktuelle situation.
Teknikerprogrammering er mulig via virtuel MK7 tastatur emulering 

Galaxy RF RIO trådløs modtager
l	 Modtager for op til 32 trådløse enheder 

l	 Benytter 868MHz 

l	 Kompatibel med 5800H trådløse enheder

Galaxy PSU
Galaxy Power Unit 2.75A 
l	 Intelligent strømforsyning, der overvåges af 

Galaxy centralen

Galaxy RIO med PSU 
l	 Intelligent strømforsyning, der overvåges af 

Galaxy centralen

l	 Indbygget RIO med 8 programmerbare grupper 
og 4 programmerbare udgange

Galaxy RIO
Gruppeudvidelsesmodul i plastkabinet med sabotagekontakt 
l	 8 programmerbare grupper

l	 4 programmerbare udgange

Galaxy RS 232 modul
Eksternt RS232 modul for seriel kommunikation med Galaxy central

Galaxy DCM modul
l	 Adgangskontrolmodul for 2 læsere, giver fuld integration med Dimension 

centralerne

l	 Offline mode for de sidste 100 gyldige brugere

l	 Op til 64 ugeprogrammer (GD520) kan benyttes til at styre adgangen for de 
forskellige brugere
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MAX proxlæser

Audio MUX Audio Controler

2-vejs lydenhed

AUDIO 
BUS

PSTN
linie

Kun på bus 1 

På bus 1, 2, 3 eller 4

Galaxy DCM modul
l	 Adgangskontrolmodul for 2 læsere, giver fuld integration med Dimension 

centralerne

l	 Offline mode for de sidste 100 gyldige brugere

l	 Op til 64 ugeprogrammer (GD520) kan benyttes til at styre adgangen for de 
forskellige brugere

MAX4 læser
l	 Kan anvendes som adgangskontrol eller som 

til- og/eller frakobling

l	 Fuldt integreret i Dimension systemet

l	 Monteres direkte på centralens RS485 bus

Lydenheder
l	 Lydmodul benyttes til at overføre lyd til 

kontrolcentralen. Tilsluttes til centralen og til 
en PSTN linje

l	 Lydkanaler kan udvides med MUX enheder

l	 Mulighed for at gemme lyd fra før og efter 
alarmen

l	 Kræver at kontrolcentralen understøtter 
lydverifikation

Galaxy ISDN modul
Benyttes til rapportering af hændelser til 
kontrolcentral samt fjernprogrammering af 
central via ISDN

Galaxy PSTN modul
Benyttes til rapportering af hændelser til 
kontrolcentral samt fjernprogrammering af 
central via PSTN

Galaxy IP interface
Benyttes til fjernprogrammering og 
vedligeholdelse via IP
Kan tilsluttes 10 Base T Ethernet LAN/
WAN som understøtter TCP/IP protokol
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Galaxy Dimension
Integreret alarm og adgangskontrol system 

HSC-Dimension-02-DK(1109)DS-C
November 2009
© 2009 Honeywell International Inc.

AIA GD-48 GD-96 GD-264 GD-520

Grupper i central 16 16 16 16

Maksimal antal grupper 48 96 264 520

Tilslutning af trådløse enheder (via RF-RIO) Ja Ja Ja Ja

Antal områder med individuel til/frakobling 8 16 32 32

Automatisk til/frakobling (via ugeprogram) Ja Ja Ja Ja

Maksimal antal MK7 betjeningspaneler 8 16 16 32

Maksimal antal MK7 prox 
betjeningspaneler betjeningspaneler 3 7 7 24

Maksimal antal Touch Center 1 2 2 4

Brugerkoder 100 250 999 999

Log hændelser 1000 1500 1500 1500

Lyd verifikation kanaler 8 16 32 32

ADK GD-48 GD-96 GD-264 GD-520

Maksimal antal MAX læsere 4 16 16 32
Maksimal antal DCM moduler  
(med 2 indgange) 4 16 16 32

Maksimal antal døre i system 8 32 32 64

ADK log 500 1000 1000 1000

Antal personalegrupper 50 50 100 100

Antal ugeprogrammer 19 35 67 67

Antal ferieperioder 16 32 32 32

Hardware GD-48 GD-96 GD-264 GD-520

Antal RS485 busser 1 2 2 4

Udgange i central 8 8 8 8

Maksimal antal udgange i system 24 48 132 260

Integreret telefonsender Ja Ja Ja Ja

Maksimal antal RIO moduler i system 4 10 31 63

Lokalprogrammering via RS232 Ja Ja Ja Ja

Fjernprogrammering via PSTN Ja Ja Ja Ja
Fjernprogrammering via LAN  
(kræver ekstraudstyr) Ja Ja Ja Ja

Forhandles af:

ADI-ALARMSYSTEM A/S

Baldershøj 13-15

2635 Ishøj

tel: 43 24 56 00

www.adi-alarmsystem.dk

info@adi-alarmsystem.dk

Honeywell Security & Data Collection

Ampèrestraat 41

1446 TR Purmerend

Netherland

Tel : +31 (0) 299-410200

www.honeywell.com

Funktionsoversigt:

Honeywell bevarer rettighederne til at ændre produktspecifikationer uden foregående varsel 

Honeywell Security & Data Collection

Ampèrestraat 41

1446 TR Purmerend

Netherland

Tel : +31 (0) 299-410200

www.honeywell.com


