
Galaxy Dimension

EEn OnGEËVEnAARDE GEÏnTEGREERDE OPLOSSInG VOOR 
HET MAnAGEn En BESCHERMEn VAn UW WERKnEMERS En 
BEDRIJFSACTIVA, WAAR OOK TER WERELD

Een nieuwe dimensie in beveiliging 



De nieuwe Galaxy Dimension | Geïntegreerde inbraakbeveiliging en toegangscontrole

Maak van beveiliging een toegevoegde waarde in 
plaats van een last 
In welke bedrijfstak u ook werkt, het implementeren van het 
juiste beschermingsniveau voor uw werknemers en uw activa 
is van het grootste belang! Door een inbraak zouden uw 
resultaten er tenslotte heel wat slechter uit kunnen zien…

Voor uw gemoedsrust brengt Honeywell een
beveiligingsoplossing waarop u kunt vertrouwen, die simpelweg 
beschermt en een toegevoegde waarde wordt voor uw bedrijf, 
in plaats van een last.

Zorg dat u op de toekomst bent voorbereid met 
Galaxy Dimension:
l	 Vijftig jaar ervaring in de industrie
l	 Bewezen Galaxy-technologie
l	 Eersteklas systeemondersteuning
l	 Een langetermijnsinvestering
l	 Flexibiliteit, op één lijn met uw bedrijfsbehoeften
l	 Compatibiliteit met bestaande systemen

www.honeywell.com/security/nl/dimension

Maximaal gebruiksgemak, 
maximale beveiliging
Het combineren van toegangscontrole 

en inbraakbeveiliging in één geïntegreerd 

systeem houdt in dat slechts één enkel 

aanspreekpunt vereist is, waardoor de 

bediening wordt vereenvoudigd en de 

flexibiliteit wordt verbeterd. Wijzigingen 

en uitbreidingen van het systeem zijn 

snel en eenvoudig, en u zult al spoedig 

bemerken over meer tijd te beschikken… 

Ons veilige hulpprogramma voor beheer 

op afstand laat het systeem zelfstandig 

functioneren!

Zelfcontrolerend en rechtsteeks met 

de technicus communicerend, dus 

bezoeken aan de vestigingen kunnen 

zeldzaam worden.

Welke voordelen houdt het geïntegreerde Galaxy Dimension-systeem in voor uw bedrijf?

Beveiliging van uw werknemers en uw gebouwen

De Galaxy-technologie heeft al de voorkeur bij veel sectoren waarin grote beveiligingssystemen een vereiste zijn. Onze technologie is 
o.a. geïnstalleerd in de detailhandel, gemeentelijke instanties en industrieën en biedt de functionaliteit en flexibiliteit om te voldoen aan 
een scala van behoeften.

De nieuwe Galaxy Dimension tilt beveiliging naar een hoger plan, door een naadloze integratie van inbraakbeveiliging en toegangscontrole, 
welke de volgende specifieke voordelen opleveren:

Wat is de nieuwe Galaxy Dimension?
Galaxy Dimension biedt een oplossing met hoog 
beveiligingsniveau, waarbij inbraak- en toegangscontrole-
functionaliteit naadloos worden samengevoegd.

Door de toonaangevende technologie kent het systeem een 
ongeëvenaarde flexibiliteit en functionaliteit en biedt het een 
maximale onafgebroken beveiliging voor elk bedrijf, ongeacht 
de grootte of complexiteit.

Een revolutionair nieuw grafisch bediendeel met 
aanraakscherm vereenvoudigt de bediening en zorgt voor 
minder bedieningsfouten. Opties voor onderhoud op afstand 
zorgen ervoor dat uw systeem steeds optimaal werkt, en 
kunnen ook tussen de onderhoudsintervallen door een 
onderhoudstechnicus waarschuwen.

Galaxy Dimension biedt gemoedsrust in de vorm van 
een eenvoudig, veilig en betrouwbaar systeem, en is 
daardoor de perfecte oplossing voor uw bedrijf.

Detailhandel
l	 Extern beheer van meerdere 

vestigingen vanaf een 
centrale locatie

l	 Beveiligde gebieden 
blijven beschermd, zonder 
het toegangsgemak van 
bevoegd personeel te 
belemmeren

Industrie
l	 Grootschalige beveiliging, 

aanpasbaar zodat bepaalde 
gebieden van de vestiging 
onafhankelijk van elkaar 
kunnen worden geregeld

l	 Centraal 
systeemmanagement en 
centrale rapportage

Gemeentelijke instanties
l	 Eenvoudige en 

onbelemmerde doorgang 
voor werknemers en 
klanten met individuele 
toegangsrechten

l	 Gebruik bestaande 
kaarten is mogelijk wat 
het personeelsbeheer 
vereenvoudigt

Ondernemingen en 
financiële bedrijven

l	 Bescherming van kluizen 
en bankautomaten via 
speciale invoer- en 
bedieningskenmerken

l	 Hoge beveiligingsniveaus 
gecombineerd met 
eenvoudige bediening

Efficiënt beheer van uw 
werknemers en locaties
Met een enkele intuïtieve interface 

kunt u de toegansniveaus eenvoudig 

regelen voor verschillende groepen 

werknemers via sjablonen en schema’s 

die kunnen worden geprogrammeerd 

voor automatische activering.

Bedieningseenvoud
Zorg dat u meer tijd beschikbaar 

hebt dankzij onze zeer 

eenvoudige gebruikersinterface. 

Systeemmanagement wordt snel 

en eenvoudig met ons innovatieve 

TouchCenter-bediendeel.

De volledige systeemstatus kan in één 

oogopslag worden bekeken via het grote 

kleurenaanraakscherm met glashelder 

beeld van het TouchCenter.

Er gaat geen tijd verloren aan langdurige 

systeemtraining. Door de eenvoud 

van het systeem gebruikt u het binnen 

minuten. 

Met eenvoudige doorhaal- of touch-

n-go-kaartlezers kunnen werknemers 

toegang krijgen tot toegewezen 

gedeelten van het gebouw. Met dezelfde 

lezers kunnen de werknemers die 

verantwoordelijk zijn voor beveiliging, de 

functies voor inbraakbeveiliging activeren 

en deactiveren. Zodoende is maximale 

flexibiliteit gegarandeerd zonder extra 

complicaties!

Groeit met uw bedrijf
De Galaxy Dimension-reeks is zeer 

flexibel, zodat het systeem altijd aansluit 

op uw specifieke beveiligingsbehoeften. 

Upgraden hoeft niet duur te zijn. 

Door een eenvoudige uitwisseling kan 

de Galaxy Dimension uw bestaande 

systeem eenvoudig vervangen.

Een systeem zonder 
beperkingen
De Galaxy Dimension kan naadloos 

worden samengevoegd met andere 

systemen, zoals CCTV en klimaatregeling, 

zodat het een integraal onderdeel vormt 

van uw oplossing voor gebouwenbeheer.

Betrouwbaarheid; volledige 
gemoedsrust
Het geïntegreerde systeemontwerp zorgt 

voor een eenvoudige bediening met een 

maximale totaalbeveiliging. Hierdoor, 

en door de intelligente ‘inluisterfunctie’, 

wordt het aantal ongewenste alarmen 

aanzienlijk verminderd, zodat u het 

volste vertrouwen kunt hebben in uw 

beveiligingssysteem.



Honeywell Security
netwerk 121
1446 WV Purmerend
netherlands
Tel +31 (0) 299 410 200
Fax +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com/security/nl 

Als u deze folder wilt bijbestellen, belt u 0299-410200. 
Referentie:
HSCE-GDIM-01-NL(0308)SB-C 
March 2008
© 2008 Honeywell International Inc.

Belangrijkste functies van Galaxy Dimension

✓	 Geïntegreerde inbraakbeveiliging en 
toegangscontrole

l Tot 32* onafhankelijke beveiligde gebieden
l Tot 520* detectiezones
l Tot 64 deuren
l Tot 1000 kaarthouders per systeem
l Tot 67* weekschema’s

✓	 Ondersteunt tot 32* bediendelen
✓	 Ondersteuning voor grafisch bediendeel met 

aanraakscherm (tot 4*)
✓	 Gebeurtenislogboeken voor toegangscontrole en 

inbraakbeveiliging  
(tot 1000 en 1500 gebeurtenissen respectievelijk)

✓	 Ondersteunt verschillende communicatie-opties 
(PSTN, ISDN, Ethernet)

✓	 Tot 32* audioverificatiekanalen (inluisterkanalen)
✓	 	Één pc-gebaseerde, centrale beheeroplossing
✓	 Verbeterd interfaceprotocol voor systeemintegratie
✓	 Voldoet aan alle toepasselijke Europese normen
✓	 Volledig compatibel met bestaande Galaxy-reeks

Honeywell biedt u de mogelijkheid de beste beveiligingsbeslissingen voor uw bedrijf te 
maken

Met onze expertise op elk terrein van beveiliging kunnen wij discrete, high-tech, geïntegreerde beveiligingsoplossingen leveren. 
We behoren tot ‘s werelds grootste fabrikanten van beveiligingssystemen en kennen als geen ander de noodzaak om uw mensen, 
gebouwen, bedrijfsmiddelen en intellectuele eigendommen te beschermen.

Toonaangevende randapparatuur: gebruikt de nieuwste technologie

Galaxy Dimension TouchCenter Apparatuur voor toegangscontrole

De nieuwe Galaxy Dimension | Beveiliging in meer dimensies

* bij GD-520-versie


