
Galaxy® Flex

ZABEZPEČENÍ, KTERÉ ODPOVÍDÁ VAŠEMU 
PODNIKÁNÍ I ŽIVOTNÍMU STYLU

Chraňte svůj majetek



Naprosto 
bezpečné

• Vysoce efektivní, ale současně 
cenově dostupný?

• Výjimečně univerzální, ale současně snadno
použitelný?

• S mnoha funkcemi, ale snadno 
se instaluje?

Hledáte zabezpečovací
systém, který je...

Pokud ano, právě jste
jej našli!

Galaxy Flex je flexibilní

zabezpečovací systém od

společnosti Honeywell: výkonné

řešení, integrující zabezpečení

(EZS) i kontrolu vstupu (EKV) a

přinášející novou funkci vizuálního

ověření poplachové události.

Galaxy Flex: pro skutečný pocit bezpečí



Hledáte ten pravý
bezpečnostní systém...

Galaxy Flex

Pro každý podnik i pro mnoho jednotlivců není

zabezpečení jen nadstandardní možností – je

pro ně životně důležitým požadavkem v

neustálém boji proti zločinu. 

Je důležité vědět, že vaše podnikové

provozovny nebo obytné prostory jsou

kompletně chráněny, ale jak v dnešních

ekonomicky nejistých časech najít to

nejvýkonnější (a nákladově nejefektivnější)

řešení?

Už nemusíte dál hledat – protože

zabezpečovací systém Galaxy Flex společnosti

Honeywell představuje ideální řešení pro větší

domy i malé nebo středně velké podniky.

www.galaxyflex.com

Proč zvolit Galaxy Flex?

Systém Flex využívá vyzkoušenou a
spolehlivou technologii Galaxy k zajištění
následujících funkcí:

• Jednotné, integrované řešení, zahrnující
zabepečení (EZS) a kontrolu vstupu (EKV)

• Úspora času a minimální přerušení
provozu, díky rychlé, snadné instalaci a
automatizované údržběě na dálku.

• Nové, pokročilé funkce, včetně
vícekanálové komunikace, vizuálního
ověřování a aplikace vzdáleného řízení GX.



Galaxy Flex: pro skutečný pocit bezpečí

Můžeme Vám zajistit:

• Více možností: Galaxy Flex je kompletní systém s širokým výběrem periferních zařízení, který

zajišťuje Vámi požadovanou úroveň zabezpečení, kdekoliv a kdykoliv ji potřebujete.

• Vyšší efektivitu: Naše nová technologie vizuálního ověřování představuje spolehlivější a

nákladově efektivní způsob ověřování alarmů než samostatné kamerové řešení CCTV nebo

zvukový ověřovací systém.

• Nižší náklady: Systém Galaxy Flex je konstruován k omezení falešných poplachů – což vede 

ke snížení potíží, nižší pravděpodobnosti pokut, nižším sazbám pojistného a rychlejší reakci na

události skutečných alarmů.

Vaše investice do systému Flex Vám navíc poskytne:

• Nižší náklady na instalaci a údržbu než u většiny jiných, podobných systémů.

• Škálovatelné řešení, které může růst podle Vašich potřeb (s až 100 zónami pro podniky).

• Komplexní řešení, které splní veškeré Vaše potřeby na zabezpečení.

Vysoce efektivní, ale současně
ke snížení potíží,ě dostupný
Náš systém Vám za Vaše peníze nabízí skutečnou hodnotu, bez ústupků z hlediska
zabezpečení nebo kvality.



Zabezpečení jednoduše

Uživatelská rozhraní
Systém obsahuje různá intuitivní uživatelská

rozhraní, včetně dotykového rozhraní Galaxy

TouchCenter (s grafickými nabídkami a

systémem nápovědy na obrazovce). Všechna

uživatelská rozhraní jsou vybavena volitelnou

možností bezdotykového ovládání (takže

uživatelé nepotřebují kód PIN). To omezuje

uživatelské chyby, falešné alarmy a zbytečné

technické zásahy.

Kontrola vstupu
Úrovně vstupu lze snadno nastavovat a

kontrolovat pro různé skupiny pracovníků, s

použitím šablon a plánů, které mohou být

naprogramovány na automatickou aktivaci.

Oprávnění pracovníci mají zajištěn přístup

pomocí bezkontaktních čteček.

Řízení zabezpečení
Pro zajištění maximální flexibility mohou

pracovníci zabezpečení používat čtečky k

aktivaci nebo deaktivaci zabezpečovacích funkcí.

www.galaxyflex.com

Výjimečně univerzální,
ale současně snadno
použitelný

Jaký má smysl mít skvělý systém,

pokud jej nejde snadno používat?

To je přesně to, co systém Galaxy 
Flex nabízí:

Flexibilní konstrukce
Hlavní komponenty systému Flex se vyznačují

decentním, moderním designem, kombinující

vysokou výdrž a výkonnost. Mohou být

doplněny atraktivním výběrem rozhraní a čidel.

Flexibilní komunikace
Systém Galaxy Flex zahrnuje možnosti

signalizace více kabelovými kanály i použití

mobilní telefonní technologie. To znamená, že

systém je vždy „online“ pro hlášení alarmů, a

bezpečnostní firma jej může celý den

monitorovat na dálku z hlediska 

možných závad.

Flexibilní funkce
Mezi další funkce patří pokročilé programování

konfigurace, prostřednictvím přizpůsobitelných

akcí, při událostech a časově plánovatelných

reakcích; hybridní ústředna nabízí pokročilé

bezdrátové řešení umožňující náhradu

drátového vedení, což zlepšuje estetickou

stránku instalace; technologie obousměrné

radiové komunikace zvyšuje spolehlivost

komunikace a prodlužuje dobu života bateríí v

detektorech až na pět let.



Galaxy Flex: pro skutečný pocit bezpečí

Množství funkcí s maximálně 
pohodlným ovládáním
Zde uvádíme jen některé z mnoha funkcí, které můžete využívat v systému Galaxy Flex,

přičemž mnoho z nich usnadňuje a nákladově zefektivňuje instalaci:

Jediná platforma pro
použití v obytných
prostorech i podnicích
Jediné ovládací rozhraní pro
zabezpečení domova i firmy.

Design
Výběr ústředen s decentním
designem se hodí do většiny
designově náročných prostředí.

Bezdrátová nadstavba
Zajištění vysoké úrovně zabezpečení,
s rychlou a nenápadnou instalací.

Vizuální ověřování
Používání kamer a poplachových
přijímačů Honeywell Vám pomůže
snižovat náklady a potíže spojené 
s falešnými alarmy a odpovídající
zásah při skutečném narušení
objektu.

Mnohem více než pouhý
poplachový systém
Naše řešení Vám nabízí vše, co
potřebujete: zabezpečení,
přístupové funkce, monitoring
zaplavení, CO nebo požáru.

Možnosti komunikace
Zůstaňte vždy ve spojení díky
funkci kontroly na dálku z Vašeho
mobilního telefonu a specializované
aplikace GX Remote Control,
přístupné z Vašeho oblíbeného
mobilního zařízení.

12 drátových zón
Udržujte své náklady na pojištění
na nízké úrovni se systémem plně
schváleným v celé Evropě.

Patentované technologie
Obousměrné a svižné radiové
směrování Honeywell umožňuje
zřízení až osmi RF portálů pro
spolehlivější signalizaci.

Řízení vícekanálové
komunikace
Díky této schopnosti spojení k
mobilním i kabelovým telefonním
sítím bude systém Galaxy Flex vždy
připojen k monitorovací stanici.



www.galaxyflex.com

Mezi klíčové komponenty systému
Galaxy Flex patří:

TouchCenter
Tato stylová klávesnice je vybavena velkou, barevnou dotykovou

obrazovkou, která zajišťuje snadné ovládání komponent

systému Flex. Umožňuje i snadné a rychlé zaškolení pracovníků.

Dálkové ovládání
Pomocí SMS zpráv z Vašeho mobilního zařízení máte přístup k

Vašemu systému Galaxy Flex.

Mobilní aplikace
Používejte své oblíbené mobilní zařízení k přístupu do Vašeho

systému Galaxy Flex kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím

specializované mobilní aplikace GX Remote Control.

Kompaktní řešení ovládání, vše v jednom
Eliminuje potřebu instalace dalších specializovaných zařízení.

Integrovaná kontrola dveří/přístupu
Jediný systém k řízení, i pro Vaše rozsáhlejší potřeby

zabezpečení.

Příslušenství, které lze připojit k systému, zahrnuje:
Snímače pohybu, detektory rozbití okna, snímače oxidu

uhelnatého, radiová tísňová tlačítka a klíčenky, detektory

kouře a snímače zaplavení a teploty.

Galaxy Flex

Galaxy Flex, systém vhodný pro obytné i komerční
aplikace, je komplexní, flexibilní a nákladově efektivní
bezpečnostní řešení pro malé až středně velké
instalace, založené na odzkoušené a spolehlivé
technologii Galaxy, používané již více než 20 let.

Zajišťujeme:

• Nákladově efektivní vizuální ověřování všech typů alarmů.

• Flexibilní a zabezpečenou vícekanálovou IP signalizaci.

• Vysoce přizpůsobitelný provoz, maximální zabezpečení a

pohodlné splnění Vašich podnikových i osobních potřeb.

Klid v duši pro...

Vlastníky podniků

a snadná instalace

Správce zodpovídající za
zabezpečení

Vlastníky domů

pro montážní techniky



Pro více informací:

www.galaxyflex.com

Honeywell Security Group

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

www.honeywell.com
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