
Galaxy Dimension
Toegangscontrole eigenschappen

Galaxy Dimension combineert de beste inbraakdetectie
eigenschappen met geavanceerde toegangscontrole
eigenschappen in één geïntegreerd systeem. Het installeren
en programmeren van een volledig beveiligingssysteem
gaat nu gemakkelijker, sneller en efficiënter. U hoeft slechts
één systeem te installeren en te onderhouden en u hebt
ook slechts één contactpunt voor technische

ondersteuning en één trainingsessie nodig. Daardoor
bespaart u zowel tijd als geld.

Door de gecombineerde inbraakdetectie- en
toegangscontrole eigenschappen beschikt de gebruiker
over een systeem met maximaal comfort en met
permanent het hoogste beveiligingsniveau.

Kenmerken:

• Maximaal 64 deuren.
• Geïntegreerde toegangs- en

inbraakcontrole op basis van
zones. Geen toegang in
ingeschakelde deelgebieden.
Voorkomt ongewenst alarm.

• Maximaal 1000 gebruikers.
• Toegangslogboek voor maximaal

1000 gebeurtenissen (afzonderlijk
van logboek voor
inbraakpogingen).

• Volledig aanpasbare
weekschema's voor
toegangscontrole, automatische
inschakelingen en uitgangsfuncties.

• Maximaal 32 jaarlijkse
vakantieschema’s met elk 20
perioden.

• Controle van gebruikerstoegang via
toegangsjablonen en blokstatus.

• Bij toegang door een bevoegde
gebruiker wordt het deelgebied
achter de deur automatisch
uitgeschakeld. Dit voorkomt
ongewenst alarm indien het
uitschakelen wordt vergeten.

• U kunt blokken inschakelen door te
drukken op de menufunctie knop
voordat u de kaart aanbiedt, of
door de kaart driemaal aan te
bieden.

• Aan elke lezer kan een
systeembediendeel worden
gekoppeld voor activering van de
menufunctie.

• Met de evacuatiebesturing kunnen
de deuren worden ontgrendeld
indien er brandalarm is.

• Wiegand-compatibilteit: geeft u de
flexibiliteit om te werken met een
groot aantal lezers en
kaarttechnologieën, tot maximaal
40 bits. Biedt compatibiliteit voor
retrofit van bestaande installaties.
- Compatibel met Wiegand-

kaartlezers die in een 8-bits
burstmodus werken.

- DCM-modules beschikbaar in
compacte plastic behuizing of
gecombineerd met een PSU- en
RIO-expansiemodule in een
metalen behuizing voor meer
installatiegemak.
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MX03 MAX-kaartlezer

CP038
LCD-bediendeel met ingebouwde kaartlezer 
(MK7 Galaxy keyprox)

YX0-0001 Proximity- en ISO2-kaart (creditcardformaat)

YX0-0002 Proximity-kaart (creditcardformaat)

YX0-0004 Proximity-kaart

026422.87 Accentic Wiegand-lezer (Mifare)

026423.87 Accentic Wiegand-lezer en -bediendeel (Mifare)

C080 Dubbele-deurcontroller (DCM) in standalone-behuizing

C081
Dubbele-deurcontroller (DCM) met voedingseenheid 
(12 V - 2,75A) en RIO in een metalen behuizing

MAX-lezer
Gebruik de MAX-lezers
als een eenvoudige en
economische aanvulling
op deurbewaking.

Deurvergrendeling
(wisselcontact)

DCM-printplaat

RS485 bus

Galaxy-printplaat

Voeding in: 12 VDC

Pc voor lokaal
beheer

Maximale configuratie
Apparaat/paneel GD-48 GD-96 GD-264 GD-520

Keyproxes 3 7 7 24

MAX's 4 16 16 32

DCM's 4 16 16 32

Deuren met DCM-besturing 8 32 32 64

RIO

Galaxy-keyprox 
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Configuratieoverzicht

Honeywell behoudt zich het recht voor om roductspecificaties
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen
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Uitgangsknop

Deurvergrendeling

Deurcontact

Wiegand
Proximity-
kaartlezers

Bestelinformatie

Indien de
installatieopties
beperkt zijn
vanwege de
omgeving, kan de
deurbewaking
worden geactiveerd
via een Keyprox in
combinatie met
systeemzones 
en -uitgangen.

Gebruik de DCM voor
volledig programmeerbare
toegangscontrole en
maximale keuze voor
kaartlezertechnologie.

Ingangen voor
uitgangsknoppen


