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Η σειρά λύσεων Galaxy Dimension της 
Honeywell κάνει πράξη τη σύγχρονη 
απαίτηση ενοποίησης των συστημάτων 
ασφάλειας, συνδυάζοντας λειτουργίες 
ανίχνευσης εισβολών με ελέγχου 
πρόσβασης θυρών. 

Honeywell Galaxy Dimension     
Συναγερμός και Access Control μαζί!

Σχετικά με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το σύστημα 
Galaxy Dimension καλύπτει μέχρι 520 ζώνες, έλεγχο 64 θυ-
ρών και μέχρι 1000 χρήστες. Έχει τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας προγραμμάτων ανά εβδομάδα ή έτος και καθορισμού 
ρυθμίσεων ανά ομάδας χρηστών. Το σύστημα εγγυάται την 
απρόσκοπτη επικοινωνία με πολλαπλές επιλογές συμπε-
ριλαμβανομένου GPRS, Ethernet και τηλεφωνική γραμμή 
PSTN. 
Πολλαπλές δυνατότητες υπάρχουν και σε σχέση με το 
interface των χρηστών μιας και υπάρχουν αρκετές επιλογές 
πληκτρολογίων LCD και Keyprox, όπως το MK8 που διακρί-
νεται για τη μοντέρνα σχεδίαση και τη λειτουργικότητα του 
αλλά και το MK7 για εύκολο προγραμματισμό. Επιπρόσθετα, 
έχει αναπτυχθεί ειδικά για το Galaxy Dimension η εφαρμογή 
για κινητά τηλέφωνα GX Remote που επιτρέπει τη διαχείρι-
ση του συστήματος από οπουδήποτε. Ιδιαίτερα χρήσιμη 
για τη μείωση εσφαλμένων συναγερμών είναι η υποστήριξη 
ARC - Alarm Receiving Centre που επιτρέπει την ηχητική 
επαλήθευση σημάτων συναγερμού. 
Προκειμένου να διευκολύνει σημαντικά τους εγκαταστάτες 
στη συντήρηση και τις ρυθμίσεις του συστήματος από από-
σταση καθώς και την άμεση ανταπόκριση για υποστήριξη 
των πελατών που έχουν εγκαταστήσει το Galaxy Dimension, 
η Honeywell έχει αναπτύξει το λογισμικό RSS – Remote 
Serving Suite. Το σύστημα είναι απόλυτα υβριδικό υποστη-

ρίζοντας ταυτόχρονα ασύρματη και ενσύρματη δια-
σύνδεση με αξιοπιστία. Ένας συνδυασμός από 8 RF 
portals ανά εγκατάσταση και ένας μεγάλος αριθμός 
από ασύρματους αισθητήρες περιμέτρου, ανίχνευ-
σης εισβολών και περιβαλλοντολογικών συνθηκών 
με εμβέλεια πάνω από 2 χιλιόμετρα επιτρέπουν τη 
προσαρμογή του συστήματος στις εκάστοτε απαι-
τήσεις της κάθε εγκατάστασης. Αξίζει επίσης να ανα-
φέρουμε δυο ακόμα νέα χαρακτηριστικά του Galaxy 

Dimension όπως η δυνατότητα απομακρυ-
σμένης διαχείρισης μέχρι 5 συστημάτων 
ταυτόχρονα μέσω του λογισμικού WIN-
PAK for Galaxy αλλά και η δυνατότητα ε-
πέκτασης της διαχείρισης ως ένα πλήρες 
access control σύστημα. l

Η Honeywell ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές 
τεχνολογικών λύσεων και στα συστήματα ασφάλειας, έχει 
δημιουργήσει μια ευρεία γκάμα λύσεων που καλύπτουν 
αποτελεσματικά την απαίτηση ενοποίησης λειτουργιών. 
Στις λύσεις αυτές, συναντάμε μεταξύ άλλων και τη σειρά 
συστημάτων Galaxy Dimension, που υποστηρίζει μαζί λει-
τουργίες συναγερμού ανίχνευσης εισβολών και ελέγχου 
πρόσβασης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ιδιαίτερα φιλικό στη χρήση, οικονομικά προσιτό και πλή-
ρως συμβατό με το πρότυπο ασφάλειας Grade 3. Ξεχω-
ρίζει επίσης για την ασύρματη δυνατότητα σύνδεσης και 
τις επιλογές απομακρυσμένης διαχείρισης προσφέροντας 
μια ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας, υψηλής ποιότητας, 
αξιοπιστίας και ευελιξίας. 
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