Galaxy Dimension

Niezrównane zintegrowane
rozwiązanie pomagające globalnie
zarządzać i chronić Twój biznes

Nowy wymiar bezpieczeństwa

Nowy system Galaxy Dimension

| Zintegrowany system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu
Jak możesz skorzystać dzięki Galaxy Dimension?

Spraw, aby Twój system bezpieczeństwa stał się
atutem a nie dodatkowym obciążeniem

Galaxy Dimension oferuje rozwiązanie high-security łączące
funkcjonalnie system sygnalizacji włamania i napadu z
systemem kontroli dostępu.

Niezależnie od branży w jakiej działasz, istotne jest aby dobrać
odpowiedni poziom zabezpieczenia dla Twoich ludzi i aktywów.
Nie trzeba chyba wyjaśniać jak duży negatywny wpływ na
działalność ma włamanie i kradzież.

l
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interfejsowi użytkownika. Administracja
systemem stała się szybka i prosta dzięki

Nowe, rewolucyjne rozwiązanie jakim jest kolorowa klawiatura
graficzna TouchCenter ułatwia operowanie w systemie i redukuje
ilość błędów popełnianych przez użytkowników. Zdalny nadzór
umożliwia reakcję instalatora na zdarzenia w czasie pomiędzy
kolejnymi wizytami serwisowymi.

Spójrz w przyszłość z Galaxy Dimension:
l

Oszczędność czasu dzięki prostemu

Dzięki niezrównanej funkcjonalności i dużej elastyczności przy
użyciu najnowocześniejszych technologii system zapewnia
maksymalną ochronę każdej działalności niezależnie od jej
wielkości czy złożoności przez 24 godziny na dobę.

Twój spokojny sen gwarantuje Honeywell, oferując rozwiązanie
w zakresie bezpieczeństwa, na którym można polegać, które
w prosty ale skuteczny sposób chroni i staje się atutem a nie
dodatkowym obciążeniem prowadzonej działalności.

l

Prostota obsługi

Czym jest nowe Galaxy Dimension?

50 lat doświadczeń w branży
Niezawodna technologia Galaxy
Profesjonalne wsparcie techniczne
Inwestycja długoterminowa
Elastyczność idąca w parze z Twoimi potrzebami
Kompatybilność z istniejącymi systemami

Galaxy Dimension oferuje prosty, bezpieczny system
na którym można polegać, będący niezawodnym
rozwiązaniem dla Twojej firmy.

zastosowaniu innowacyjnej graficznej
klawiatury dotykowej TouchCenter.
Łatwo można przeglądać pełen stan
systemu przy pomocy dużego, czytelnego

Maksymalna wygoda przy
zachowaniu maksymalnego
bezpieczeństwa
Zintegrowany system włamania i kontroli
dostępu oznacza jeden kontakt w celu
uzyskania
łatwiejszą

wsparcia
obsługę

technicznego,
i

elastyczność.

Zmiany i rozbudowa systemu jest prosta i

Bezpieczeństwo ludzi i obiektów

szybka a narzędzie do zdalnego nadzoru

System Galaxy jest jednym z częściej wybieranych systemów w różnych obszarach działalności. Instalowany w sektorach: handlowym,
finansowym, budżetowym, czy przemysłowym zapewnia funkcjonalność i elastyczność pomagające sprostać zróżnicowanym
wymaganiom.
Nowy system Galaxy Dimension oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa oferując zintegrowany system sygnalizacji włamania i
napadu oraz kontroli dostępu i zapewnia Twojej działalności korzyści:

sprawia, że system może komunikować
się bezpośrednio z instalatorem co
gwarantuje żadsze wizyty serwisanta na
obiekcie.

ekranu dotykowego klawiatury Touch
Center.

Rozrasta się wraz z Twoją
działalnością
Seria Galaxy Dimension jest w pełni

Nie tracisz czasu na żmudne szkolenia

elastyczna dostosowując się do Twoich

z obsługi systemu, prostota gwarantuje

konkretnych potrzeb.

uruchomienie w ciągu kilku minut.
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użyciu tych samych czytników osoby
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kosztowna.

wymiana

umożliwia
zastąpienie

dotychczasowego systemu przez Galaxy
Dimension.

bezpieczeństwo

mogą załączać i wyłączać poszczególne
grupy co daje maksymalną elastyczność
bez zbędnych komplikacji!

System bez ograniczeń
Galaxy

Dimension

może

zostać

zintegrowany z pozostałymi systemami
zainstalowanymi na obiekcie (np: CCTV)
i stać się integralną częścią rozwiązania
przeznaczonego

do

zarządzania

budynkiem…

Obiekty handlowe
l
l

Zdalny nadzór wielu
obiektów z jednego miejsca
Zapewnia ciągłe
zabezpieczenie chronionych
stref jednocześnie
umożliwiając swobodny
dostęp upoważnionemu
personelowi

Obiekty przemysłowe
l

l

Zabezpieczenie na dużą
skalę umożliwiające
wydzielenie niezależnie
używanych stref nadzoru
Scentralizowane
zarządzanie systemem i
przegląd raportów

www.honeywell.com/security/uk/dimension

Urzędy oraz
obiekty o znaczeniu
strategicznym
l

l

Wygodna kontrola ruchu
personelu i petentów
w ograniczonej strefie
upoważnionego dostępu
Uproszczone zarządzanie
personelem dzięki
zastosowaniu jednej karty
zbliżeniowej do kontroli
dostępu oraz załączania i
wyłączania systemu

Korporacje i sektor
finansowy
l

l

Dzięki dedykowanym liniom
dozorowym i funkcjom
kontrolnym bezproblemowo
zabezpiezpieczysz sejf czy
bankomat
Najwyższy poziom
bezpieczeństwa
zapewniony jest dzięki
automatyzacji systemu oraz
możliwości personalizacji
harmonogramów

Wydajne zarządzanie
personelem i obiektem

Niezawodność

Przy użyciu intuicyjnego interfejsu można

obsługą

łatwo zaprogramować automatycznie

zachowaniu

aktywowane szablony i harmonogramy

bezpieczeństwa a także inteligentna

pozwalające

poziomy

funkcja nasłuchu znacząco redukująca

dostępu do różnych grup dla różnych

fałszywe alarmy pozwalają w pełni zaufać

osób.

naszemu systemowi.

kontrolować

Zintegrowany system z uproszczoną
dla

użytkownika

maksymalnego

przy

poziomu

Nowy system Galaxy Dimension

| Bezpieczeństwo wielowymiarowe

Wybierz najlepsze rozwiązanie w dziedzinie zabezpieczeń dla swojej firmy.
Dzięki specjalistycznej wiedzy w każdym zakresie branży zabezpieczeń Honeywell oferuje zintegrowane, technologicznie zaawansowane
rozwiązania. Jesteśmy jednym z wiodących światowych producentów systemów zabezpieczeń i rozumiemy potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa Twojemu personelowi, Twoim aktywom i Twojej własności.
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Zintegrowany system sygnalizacji włamania i napadu
oraz kontroli dostępu
l Do 32* niezależnie chronionych grup
l Do 520* linii dozorowych
l Obsługa do 64 przejść
l Do 1000 kart
l Do 67* schematów tygodniowych
Do 32* klawiatur LCD
Do 4* klawiatur graficznych z ekranem dotykowym
Rejestry zdarzeń kontroli dostępu i alarmowych
(odpowiednio 1000 i 1500 zdarzeń)
Zróżnicowane moduły komunikacyjne
(PSTN, ISDN, Ethernet)
Do 32* kanałów weryfikacji audio
Scentralizowane zarządzanie na 1 stanowisku
komputerowym
Rozbudowany protokół udostępniany w celu
możliwości integracji z innymi systemami
Zgodny z wszelkimi wymaganymi standardami
europejskimi
W pełni kompatybilny z poprzednimi seriami central Galaxy
* w wersji GD-520

Wiodące moduły oparte na najnowszych technologiach

Klawiatura graficzna z ekranem
dotykowym do central Galaxy Dimension

Moduły kontroli dostępu
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