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GALAXY XL SERIE

8 18 60 128 500 504i 512i

Zones 8 10 t/m 18 12 t/m 60 0 t/m 128 0 t/m 504 8 t/m 504 8 t/m 512

RIO's 0 1 6 16 63 63 64

LCD bediendelen * 16 16 16 16 32 32 32

Max 3 lezers * 2 3 4 8 16 32 32

KeyProx bediendelen * 2 3 4 7 15 24 24

RS-485 comm. lijnen 1 1 1 2 4 4 4

Standaard Codes - - - - - - -

Super Codes ** 50 100 200 250 500 1000 1000

Blokken 0 3 4 8 16 32 32

Uitgangen 6 6 t/m 10 6 t/m 30 4 t/m 68 4 t/m 256 4 t/m 256 4 t/m 260

7 dagen klok 0 2 2 2 2 2 2

Zone-functies 32 41 41 41 41 41 45

Uitgang-functies 25 60 60 60 60 60 65

Alarmgeheugen 250 500 500 500 1000 1000 1000

Max geheugen 250 500 500 500 1000 1000 1000

Multi-Users - - 4 8 8 16 16

Printer Module Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Kiezer PSTN Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Kiezer ISDN Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Autoset - 20 aan/uit 20 aan/uit 20 aan/uit 20 aan/uit 20 aan/uit 20 aan

Zonecontrole - - ja ja ja ja ja

Systeem diagnose - ja ja ja ja ja ja

Blok overbruggen - ja ja ja ja ja -

Linken - 32 64 128 256 256 256

Deelbeveiliging ja ja ja ja ja ja ja

RS-232 Module Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Ethernet Module Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Remote Service ja ja ja ja ja ja ja

RF-RIO compatible - ja ja ja ja ja ja

RF diagnose - ja ja ja ja ja ja

Vergelijkingstabel

* Let op! Bij combinaties van genoemde modules mag het maximum aantal bediendeel- en Maxadressen niet overschreden worden.

** Max gebruikers zijn vervallen en samengevoegd met gebruikercodes en heten nu "Super Codes"



Honeywell GalaXy XL
GalaXy XL inbraakmeldcentrales zijn toepasbaar in
iedere situatie en laten zich flexibel aanpassen aan uw
(beveiligings-) wensen. Van woonhuis tot utiliteit en van
winkel tot ambassade. Het geavanceerde technische
ontwerp maakt complexe schakelingen mogelijk die 
op eenvoudige wijze door de gebruiker zelf kunnen
worden geactiveerd. 

Gebruiksvriendelijkheid, daar gaat het om...

De GalaXy XL kenmerkt zich door de grote diversiteit
aan toepassingen. Hierbij staat integratie met heden-
daagse technieken prominent voorop. 

Zo kunt u toegangsverlening integreren met beveiliging,
maar ook via uw netwerk het beheer uitoefenen van uw
systeem/systemen. 

Voor toegangsverlening, maar ook voor de bediening
van uw beveiligingssysteem kunt u Keytags (sleutel-
hangers) of Keykaarten gebruiken. Snel, veilig en letter-
lijk in een handomdraai. Het enige dat u hiervoor nodig
hebt zijn proximity kaartlezers of GalaXy Keyprox
bediendelen. 

De GalaXy XL integreert op intelligente wijze uw draad-
loze detectie in het systeem. Onbeperkte mogelijkhe-
den zonder die hinderlijk ontsierende installatiekabels.
Betrouwbaarheid en flexibiliteit gaan hier hand in hand. 

Met de Galaxy XL centrales kunt u brandbeveiliging
volledig integreren in uw systeem. De rookmelders
kunnen desgewenst draadloos worden geplaatst. Dit
maakt de plaatsing van uw rookmelders erg flexibel 
en voorkomt onnodig leidingwerk. Het voordeel van
integratie van branddetectie in uw inbraaksysteem is
dat het akoestische brandalarm hoorbaar zal zijn op
zowel de binnensirenes als de bediendelen.

GalaXy XL is het verschil tussen beveiligen en 
je veilig voelen. 

Alle voordelen op een rij:

Altijd, en voor iedereen!

Eenvoud in integratie
Ieder pand heeft ruimts die niet voor iedereen toegankelijk

zijn. U kunt het Galaxy systeem eenvoudig uitbreiden met

toegangsverlening. De kaarten of keytags kunnen tevens

worden gebruikt voor de bediening van uw inbraaksysteem.

Desgewenst kan het systeem ook draadloos worden 

uitgebreid.

Keyprox bediening
Geen code meer onthouden, makkelijk en snel

Bediening met Keytag of -kaart

Contactloze bediening, geen slijtage

Ook gedeeltelijke schakelingen zijn mogelijk

Pasjes zijn te combineren voor toegangsverlening

Toegangsverlening
Eenvoudig te integreren binnen uw beveiligingssysteem

Tot 32 deuren toegang beperken

Rapportage middels PC software

Toegangstijden beheersbaar door Security Manager

Keytags of -kaarten zijn te combineren met 

proximity bediening

Draadloze beveiliging
Integreert draadloos in uw inbraak systeem

Alle vormen van detectie leverbaar

Bediening d.m.v. handzender

Werkt op veilige 868Mhz frequentie

Meerdere ontvangers toepasbaar in grotere systemen

Software voor het overzicht
De verschillende software pakketten geven de gebruiker van

het systeem een prima overzicht van wat er met uw systeem

gebeurt. Ook de bediening van uw systeem kan middels 

uw PC worden geregeld. Alsof u voor uw bediendeel staat.

Security Managers Gold Software
Maakt de Galaxy beheersbaar middels uw PC

Codes, pasjes en toegangsrechten wijzigen 

Geheugen uitlezen en overzichtelijk filteren

Ook via uw netwerk toepasbaar

Toepasbaar met één of meerdere systemen

Alarm Monitoring Software
Alarm afhandelingen op uw PC

Schaduw meldingen naar "third party'

Snelle afhandeling van alarmmeldingen

Gebeurtenissen geheugen van 200.000 events

Toepasbaar in bv bewakersloge en/of receptiebalie

Visualert grafische presentaties
Plattegronden op PC tonen alarmmeldingen

Overzichtelijke alarmafhandeling

Bediening van het systeem centraal geregeld

Uitstekend beheersbaar door Security Manager

Communicatie op niveau
De Galaxy maakt communicatie mogelijk op verschillende

niveaus. Doormelding van alarmmeldingen kan zowel via

PSTN als ISDN plaatsvinden. Ook netwerkverbinding is geen

enkel probleem. Zowel LAN als WAN communicatie behoort

tot de mogelijkheden.

Ethernet Communicatie
Communicatie met PC via LAN of WAN netwerken 

naar Galaxy

Onbeperkt aantal systemen toepasbaar

Snelle signaal overdracht

Altijd on-line

Overzichtelijk presentatie van uw alarmgebeurtenissen

RS-232 Communicatie
Integratie met security management systemen 

via RS-232

Rechtstreekse communicatie met een PC

Snelle signaal overdracht 

Altijd on-line 

Overzichtelijk presentatie van uw alarmgebeurtenissen

ISDN/PSTN Alarm overdragers
Alarm doormelding naar meldkamer en 24-uurs 

test melding

Op afstand inloggen d.m.v. PC

SMS tekstberichten op uw mobiele telefoon (PSTN)

ISDN en ADSL toepasbaar

Ook voor hoog risico AL-2 doormelding via Digi-Access

Compatible met elke GalaXy centrale

U wilt betrouwbare veiligheid ...
Al bijna twee decennia staan GalaXy inbraakmeldcentrales een-

zaam aan de top als het gaat om betrouwbaarheid, gebruiks-

vriendelijkheid, functionaliteit en flexibiliteit. We hebben dan ook

een naam hoog te houden. De centrale microprocessor waakt

continu over de elektronische circuits en kan zelfs technische

storingen waarnemen voordat deze tot onverhoopte problemen

leiden. De GalaXy XL biedt u hedendaagse veiligheid met de

techniek van morgen.

U wilt beperking van de toegang ...
De toegang tot uw pand kan worden beperkt en gecontroleerd

door de GalaXy toegangsverlening. Door gebruik te maken 

van de speciale proximity kaartlezers wordt het mogelijk om te 

bepalen wie, wanneer, maar vooral ook waar naar binnen mag

worden gegaan. Dezelfde kaarten of sleutelhangers (keytags)

kunnen ook worden gebruikt om uw beveiliging mee in/uit te

schakelen. Wel zo makkelijk.

U wilt eenvoudige bediening ...
Iedereen kan met de GalaXy XL overweg. Als gebruiker hoeft u

slechts uw pincode te onthouden. Alle schakelingen worden door

uw installateur voorgeprogrammeerd zodat deze automatisch 

zullen plaatsvinden. Met het Keyprox bediendeel gaan we nog

een stapje verder. U hoeft dan zelfs de codes niet meer te 

onthouden. U kunt het systeem in-/uitschakelen door uw Keytag 

of Keykaart voor het bediendeel te houden. Dezelfde Keytag 

of -kaart kunt u ook gebruiken bij optionele toegangverlening.

U wilt draadloze installatie ...
Geen enkel probleem. U wilt een professioneel beveiligings-

systeem zonder tijdrovende installatie, en u ziet ook liever 

geen lelijke installatiekabels in uw woning? Met de GalaXy XL, 

uitgevoerd met een RF-ontvanger, is uw bedrijf of woning in een

mum van tijd draadloos beveiligd. Eenvoudig, snel en draadloos.

U wilt beheersbaarheid ...
Middels de Security Manager Gold software kunt u codes of

kaarthouders aanmaken, wijzigen of verwijderen. Ook kunt u 

het centrale geheugen uitlezen, waarin alle gebeurtenissen 

overzichtelijk worden weergegeven. Met de Alarm-monitoring

software worden alle gebeurtenissen van uw GalaXy XL systeem

"on-Line" geregistreerd en overzichtelijk aan u gerapporteerd.

Ook wanneer u grafische presentaties wilt zien d.m.v plattegron-

den biedt de Galaxy uitkomst. Als een professioneel Security

Manager weet u wat er in uw pand gaande is, op ieder moment

van de dag.
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uitgevoerd met een RF-ontvanger, is uw bedrijf of woning in een

mum van tijd draadloos beveiligd. Eenvoudig, snel en draadloos.

U wilt beheersbaarheid ...
Middels de Security Manager Gold software kunt u codes of

kaarthouders aanmaken, wijzigen of verwijderen. Ook kunt u 

het centrale geheugen uitlezen, waarin alle gebeurtenissen 

overzichtelijk worden weergegeven. Met de Alarm-monitoring

software worden alle gebeurtenissen van uw GalaXy XL systeem

"on-Line" geregistreerd en overzichtelijk aan u gerapporteerd.

Ook wanneer u grafische presentaties wilt zien d.m.v plattegron-

den biedt de Galaxy uitkomst. Als een professioneel Security

Manager weet u wat er in uw pand gaande is, op ieder moment

van de dag.
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GALAXY XL SERIE

8 18 60 128 500 504i 512i

Zones 8 10 t/m 18 12 t/m 60 0 t/m 128 0 t/m 504 8 t/m 504 8 t/m 512

RIO's 0 1 6 16 63 63 64

LCD bediendelen * 16 16 16 16 32 32 32

Max 3 lezers * 2 3 4 8 16 32 32

KeyProx bediendelen * 2 3 4 7 15 24 24

RS-485 comm. lijnen 1 1 1 2 4 4 4

Standaard Codes - - - - - - -

Super Codes ** 50 100 200 250 500 1000 1000

Blokken 0 3 4 8 16 32 32

Uitgangen 6 6 t/m 10 6 t/m 30 4 t/m 68 4 t/m 256 4 t/m 256 4 t/m 260

7 dagen klok 0 2 2 2 2 2 2

Zone-functies 32 41 41 41 41 41 45

Uitgang-functies 25 60 60 60 60 60 65

Alarmgeheugen 250 500 500 500 1000 1000 1000

Max geheugen 250 500 500 500 1000 1000 1000

Multi-Users - - 4 8 8 16 16

Printer Module Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Kiezer PSTN Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Kiezer ISDN Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Autoset - 20 aan/uit 20 aan/uit 20 aan/uit 20 aan/uit 20 aan/uit 20 aan

Zonecontrole - - ja ja ja ja ja

Systeem diagnose - ja ja ja ja ja ja

Blok overbruggen - ja ja ja ja ja -

Linken - 32 64 128 256 256 256

Deelbeveiliging ja ja ja ja ja ja ja

RS-232 Module Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Ethernet Module Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie

Remote Service ja ja ja ja ja ja ja

RF-RIO compatible - ja ja ja ja ja ja

RF diagnose - ja ja ja ja ja ja

Vergelijkingstabel

* Let op! Bij combinaties van genoemde modules mag het maximum aantal bediendeel- en Maxadressen niet overschreden worden.

** Max gebruikers zijn vervallen en samengevoegd met gebruikercodes en heten nu "Super Codes"


