
pro ústředny Galaxy Dimension

Nejmodernější technologie na dosah ruky.
Nová barevná dotyková klávesnice pro řadu ústředen Galaxy 
Dimension představuje novou dimenzi ve způsobu ovládání a 
programování zabezpečovacího systému. V přehledném grafickém 
menu najde správnou cestu v ovládání i zcela nezkušený uživatel. 

V režimu ovládání je uživateli zobrazen přehledný seznam dostupných 
podsystémů včetně kompletních textových popisů a aktuálních stavů. 
Uživatel pak jednoduše zastřeží pouhým výběrem oblastí v seznamu. 
Kromě klasické funkce ovládání zabezpečovacího systému umožňuje 

nová klávesnice řízení i jiných technologických procesů v budově 
jako je osvětlení, klimatizace, žaluzie apod. Pro účely programování 
systému se využívá grafické emulace dobře známé klávesnice MK7.

Zajímavou atraktivní funkcí je možnost nahrát do klávesnice pomocí 
SD karty vlastní grafické pozadí. Může se jednat například o fotografii 
zabezpečeného objektu nebo logo instalační firmy, pro kterou to může 
být zároveň výhodná reklama.

• Velký barevný dotykový LCD displej

• Snadné a intuitivní ovládání

• Kompletní textová nápověda

• Přehledné zobrazení seznamu podsystémů a jejich stavů

• Uživatelsky vyměnitelné pozadí displeje

• Historie událostí s přednastavenými filtry 

 pro snazší vyhledávání

• Softwarově nastavitelná hlasitost bzučáku klávesnice

• Přehledné zobrazení nepřipravených zón a jejich snadné 

vynechání

• Kompletní správa uživatelů a jejich oprávnění

• Možnost řízení jiných procesů v objektu (osvětlení, žaluzie)

• Emulace klávesnice MK7 při programování

Parametry:

Barevná dotyková 
klávesnice
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Použití klávesnice

Snadné ovládání 
Pro koncového uživatele znamená barevná dotyková klávesnice 
významné zjednodušení a zpříjemnění ovládání celého zabezpečovacího 
systému. Nyní se již uživatel nemusí obávat co se stane, když stiskne 
nějaké tlačítko. Přehledné intuitivní české menu spolu s nápovědou ho 
správně provedou všemi potřebnými kroky. 

 Užitečné funkce:
• Přehledný seznam podsystémů a jejich stavů
• Přehledný seznam narušených detektorů 
• Ovládání ostatních procesů jako je osvětlení nebo klimatizace

Správa a údržba systému
Pro správce systému představuje barevná dotyková klávesnice nový 
efektivní prostředek pro správu uživatelů a jejich oprávnění, prohlížení  
a filtrování historie událostí, sledování průchodů čtečkami atd. V případě 
potřeby změny libovolného technického parametru je možná aktivovat 
grafickou emulaci dobře známé klávesnice MK7.

 Užitečné funkce:
• Přehledné zobrazení historie událostí
• Filtrování historie událostí podle typu události nebo grupy 
• Plnohodnotná správa uživatelů 
• Emulace klávesnice MK7

Technické parametry

Displej 320 x 240 px, 256 barev
Počet klávesnic v systému* 
 Galaxy GD-48 1
 Galaxy GD-96 2
 Galaxy GD-264 3
 Galaxy GD-520 4
Odběr 105 mA v klidu, 170 mA max.
Rozměry (š x v x h) 182 x 128 x 38 mm
Hmotnost 500 g (včetně držáku)
Objednací kód CP040

* Na každou komunikační linku max. jedna grafická klávesnice


