
Galaxy® Dimension 
TouchcenTer
Grafisch kleuren touchscreen met  
nieuWe proximity functie 

Honeywell’s TouchCenter met nieuWe proximityfunctie 
zorgt voor eenvoud in geavanceerde technologie. Door 
de systeembediening zo gemakkelijk te maken voor de 
gebruiker, helpt TouchCenter valse alarmen die voortkomen 
uit bedieningsfouten te beperken. Ook worden de overlast en 
kosten die samenhangen met het inschakelen van servicetechnici 
beperkt. 

Met het grote, aanpasbare kleuren touchscreen en de 
geïntegreerde proximitylezer biedt Honeywell’s Galaxy® Dimension 
TouchCenter zijn eindgebruikers de meest eenvoudige bediening 
en systeembeheer. De helpfunctie is on-screen beschikbaar, 
en een duidelijk en eenvoudig menu vergemakkelijkt het 
systeembeheer zodat gebruikers kunnen worden toegevoegd, 
verwijderd en aangepast zonder dat daarvoor een technicus nodig 
is. Het voldoet aan de volgende vereisten: DD6662:2004/2010, 
DD243:2004 en BS8243:2010. Dankzij de eenvoudige bediening 
profiteren installateurs van een korte opleidingstijd en minder 
verzoeken om technische ondersteuning. 

l	 Werkt met NIEUWE proximitybadge of 
–tag die volledig compatibel is met de 
MK7 Keyprox

l	 Aanpasbaar beginscherm via SD-kaart
l	 Groot, helder en kleurrijk display
l	 Intuïtief touchscreen met pictogrammen 

en menugestuurde vragen
l	 Eenvoudige grafische in- en 

uitschakelfunctie voor systemen met 
meerdere ruimten/groepen

l	 Resterende In-/Uitgangstijd wordt 
weergegeven

l	 Gebruikerscodes en -tags toevoegen, 
verwijderen of bewerken 

l	 De gehele zonelijst met status van elke 
zone weergeven

l	 Overzicht van systeemstatusweergave
l	 Eindgebruiker kan zones vanuit zonelijst 

overbruggen
l	 Weergeven van het gebeurtenisgeheugen
l	 Consolemode met volledige emulator 

van het MK7-bediendeeldisplay t.b.v. 
programmeren

l	 Met de besturingsfunctie kan de gebruiker 
outputs besturen om systemen zoals 
verlichting en airconditioning te bedienen

l	 TFT-scherm met hoge resolutie van  
640 x 480 pixels en 64.000 kleuren

Kenmerken:

Standaardbeginscherm Maatwerk door installateur

Scherm instellen Blokinschakelstatus

Dankzij het virtuele MK7-bedieningspaneel van het TouchCenter 
kan  de ervaren Galaxy®-installateur het systeem  programmeren 
zoals hij het gewend is. Dat beperkt fouten en de daarmee 
samenhangende valse alarmen die vooral gebruikelijk zijn in grote 
systemen met meerdere ruimtes. 

Installateurs kunnen het TouchCenter ook gebruiken als een 
verkoophulpmiddel, door hun bedrijfsnaam of logo te vermelden 
op het opstartscherm. Ook kunnen ze aan een installatie 
toegevoegde waarde verlenen door de bedrijfsnaam, het logo 
en/of een foto van het bedrijf van de eindgebruiker op het 
hogeresolutiescherm te plaatsen. 

Met het TouchCenter is het voor de eindgebruiker eenvoudiger 
dan ooit tevoren om maximaal te profiteren van de functies van 
hun beveiligingssysteem. Zelfs de meest geavanceerde functies 
zijn eenvoudig te gebruiken, met afbeeldingen en menugestuurde 
vragen die de gebruiker bij elke stap begeleiden. 

Ga voor meer informatie over hoe u kunt profiteren van het 
TouchCenter en de Galaxy® Dimension naar:  
www.honeywell.com/security/nl 
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l	 Het gebeurtenisgeheugen weergeven 
om openings- en sluitingstijden bij te 
houden

l	 Bijhouden wanneer medewerkers 
en tijdelijke gebruikers het systeem 
bedienen

l	 Toegang krijgen tot een 
systeemstatusoverzicht 

l	 Systeemgebruikers beheren

Toegang voor installateurs: 
Voor installateurtoegang tot het systeem 
zijn de volgende functies beschikbaar:
l	 Emulatie van standaard-LCD-

bediendeeldisplay, alfanumeriek met 2 x 
16 tekens

l	 Via het diagnosescherm kunnen de 
volgende zaken worden getest:  
– LCD display 
– Audio

l	 Het gebeurtenisgeheugen weergeven

Kenmerken:

Bestelinformatie: 
CP041-00 Galaxy® Dimension TouchCenter
CP042-00 Galaxy® Dimension TouchCenter bediendeel met  
  proximity

Specificaties:

Kenmerken

Scherm
640 x 480 pixels (VGA), 64,000 

kleuren

Afmetingen (h x b x d): 128 x 182 x 38mm

Gewicht (inclusief beugel) 500g

Stroomafname  
(TouchCenter met Proximity): 

Stand-by 140mA, Geactiveerd 287mA

Stroomafname (TouchCenter): Stand-by 107mA, Geactiveerd 203mA

Honeywell behoudt zich het recht voor productspecificaties zonder voorafgaande

kennisgeving te wijzigen.

Gebeurtenisgeheugen Systeeminstallatie

Vertrouwde MK7-emulatie on-screen helpfunctie

Snel en veilig in- en uitschakelen 
met pincode 

Compatibiliteit:

Systeem type
Max aantal 
TouchCenter

Galaxy® Dimension 48 1*

Galaxy® Dimension 96 2*

Galaxy® Dimension 264 2*

Galaxy® Dimension 520 4*

*: een apparaat per buslijn

Een hulpmiddel voor systeembeheer: 
Galaxy® Dimension TouchCenter kan als effectief hulpmiddel voor systeembeheer worden 
gebruikt. Hierdoor kunnen de gebruikers in één oogopslag de volledige systeemstatus 
zien en de juiste actie ondernemen. U hoeft het scherm slechts aan te raken om het 
TouchCenter te gebruiken als effectief hulpmiddel voor bedrijfsbeheer:


