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GalaXy 16+
Inbraakmeldcentrale
Modern, flexibel, betrouwbaar en zeer gebruikersvriendelijk
Bij de GalaXy staan eenvoud en gebruikersvriendelijkheid

geïntegreerde analoge modemkiezer van de GalaXy 16+

centraal. De GalaXy 16+ is een modern vormgegeven

feilloos gegevens doormelden naar de particuliere alarm-

inbraakcentrale. De centrale is flexibel en uiterst betrouw-

centrale. Bovendien is het systeem door de speciale,

baar. Dit maakt deze centrale zeer geschikt voor toepassing

modulaire opbouw eenvoudig uit te breiden.

in zowel de particuliere- als klein zakelijke markt.
Met de GalaXy 16+ is het mogelijk om SMS tekstberichten
Het 32 karakter tellende LCD code-bediendeel verstrekt alle

naar twee verschillende telefoonnummers te sturen,

informatie over het systeem en is Nederlandstalig.

bijvoorbeeld in het geval van technische meldingen.

De centrale is in drie verschillende "delen" te splitsen. Dit
betekent dat bijvoorbeeld alleen het woon- of kantoorgedeelte in- en uitgeschakeld kan worden. Daarnaast kan de

Voordelen op een rij:
Eenvoudige bediening
SMS berichtgeving
Nederlandstalige teksten
Volledig menugestuurd
Remote service
In drie delen in- en uit te schakelen
On-board modemkiezer
Up-/downloading
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GalaXy 16+
Inbraakmeldcentrale
SECURITY MANAGER GOLD
Met het speciaal voor de eindgebruiker
ontwikkelde Security Manager Gold
software-pakket is het mogelijk de GalaXy
centrale vanuit “uw bureaustoel” te bedienen.

Productspecificatie

GalaXy 16+

Aantal zones

: 8 - 16

Zonefuncties

: 12

Aantal uitgangen

: 7 - 11

Programmeerbare uitgangen

:8

RIO modules

:1

LCD code-bediendelen

:3

ARTIKELGEGEVENS

PIN codes

: 13

Art.nr. 10.195
Art.nr. 10.205

Voedingsunit

:1A

Intelligente voeding

: optie

Geheugen

: 250

Delen

:3

Shift-key’s

: 13

Bibliotheek

: 100

Remote service

: ja

Art.nr. 83.320

: Security Manager
Gold

: GalaXy 16+
: GalaXy 16+ en LCD
code-bedienpaneel

Bovenstaande centrales zijn op basis van
een kleine kast.

Art.nr. 16.065
Art.nr. 16.460
Art.nr. 16.455
Art.nr. 15.497
Art.nr. 15.520
Art.nr. 15.525

Art.nr. 83.270

: MK7 LCD
code-bediendeel
: RIO in kast
: RIO print
: printerinterface
: RS232 module
in kast
: RS232 module
losse print

RS485 lijnen

:1

Modem-kiezer

: geïntegreerd

Protocol

: SIA

Up-/downloaden

: ja

Lijndetectie

: ja

Printermodule

: optie

RS232 module

: optie

SMS berichtgeving

: ja

: GalaXy Gold
software

Deze producten zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringssysteem. Derhalve kunnen
wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele diefstal en/of schade welke is ontstaan als gevolg van het direct of
indirect gebruik van de in deze brochure vermelde producten.
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