
Honeywell Galaxy Flex 3  
nu completer dan ooit!

Maak nu kennis met de Honeywell Galaxy Flex 3 in combinatie met de superieure draadloze 

Domonial sensoren! De Galaxy Flex 3 biedt een volledig geïntegreerde beveiligingsoplossing 

voor inbraakdetectie en toegangsbeheer. De Flex panelenreeks is beschikbaar in 20, 50 en zelfs 

100 zone modellen en is EN 50131 Grade 2 gekeurd! Ook is de Honeywell Galaxy Mobile APP 

nu beschikbaar, voor volledige bediening op afstand (vereist de nieuwe IP-module!)

Honeywell Galaxy Flex 3 IP Kit
•  Flex-3, 20 zone paneel in metalen kast
• MK8 keypad
• 12 zones onboard
•  Nu tot 20 draadloze zones! (zie Domonial draadloze sensoren)
•  High speed bus communicatie
•  Mogelijkheid tot videoverificatie!
•  Mobile APP: GX Remote Control
•  Inclusief de nieuwe Ethernet IP-module (A083-00-01)
 Bruto adviesprijs: € 460,-

De nieuwe IP module van de Galaxy Flex is compatibel met Honeywell PE1800 en ENAI RX-8000 alarmontvangers.

nieuw; de Flex 3 in compacte, metalen behuizing! 
C005-E1-K23I

Artikelnummer Omschrijving Bruto

C005-S-E1 Galaxy Flex3-20 metalen behuizing, 1A € 299,00

C005-E1-K23       Galaxy Flex3-20 metalen behuizing + MK8 Keypad                                   € 315,00

C005-E1-K23I         Galaxy Flex3-20 metalen behuizing + MK8 Keypad + Ethernet € 460,00

C005-E1-K03 Galaxy Flex3-20 + Mk8 Keypad € 299,00

C005-E1-K03I Galaxy Flex3-20 + Mk8 Keypad + Ethernet € 440,00

C005-E1-K03G Galaxy Flex3-20 + GSM/GPRS + Mk8 Keypad € 699,00

C006-E1-K03 Galaxy Flex3-50 + Mk8 Keypad € 455,00

C006-E1-K03G Galaxy Flex3-50 + GSM/GPRS + Mk8 Keypad € 75,00

 C007-M-E1 Galaxy Flex3-100 Paneel (10Ah) € 455,00

C005-E1-K13 Galaxy Flex3-20 (17Ah) +Mk8 Keypad € 350,00

C005-E1-K13G Galaxy Flex3-20 (17Ah) +GSM+Mk8 € 740 ,00

Galaxy Flex 3

Naast de praktische kunststof behuizing, is de Flex 3 nu ook 
leverbaar in een compacte metalen behuizing!

Uitvoering in kunststof behuizing:

Diverse andere configuraties zijn beschikbaar, bijvoorbeeld met MK8 keyprox of MK7 keypad / keyprox
Zie www.adiglobal.nl voor meer informatie en actuele prijzen. 

Deze Galaxy Flex 3 brochure  is een uitgave van ADI Global Distribution   

Uitvoering in extra grote kunststof behuizing met 2A voeding, accu tot 17AHr:



draadloZe componenten

draadloos Zonder GrenZen
Maak gebruik van de betrouwbare draadloze oplossingen op plaatsen waar 
esthetiek belangrijk is en bedrading onpraktisch of te duur.  
Dankzij de beproefde bi-directionele Domonial radiotechnologie en het 
slimme routeringsconcept van Honeywell, biedt de Galaxy Flex de flexibi-
liteit van bedraad en draadloos in één degelijk systeem zonder afbreuk te 
doen aan de betrouwbaarheid. 
Deze technologieën verlengen de levensduur van de sensorbatterij tot wel 
5 jaar. En dankzij de automatische inleerfunctie van de sensoren verloopt 
de installatie snel en eenvoudig.

rF portal Gx Kit
A073-00-01

Bi-directionele draadloze interface met volledige reeks inbraak- en omgevingsdetectoren
• Frequentie 868 MHz
• Tot 8 draadloze RF-portals per paneel
• Tot 100 draadloze zones en tot 98 handzenders
• Volledig bi-directionele ‘slimme’ routering (gepatenteerde technologie)
• Compatibel met alle Honeywell Alpha Protocol Sensoren

A073-00-01 Bruto adviesprijs: € 109,-  Inbouwversie voor kunststof kast
C079-2  Bruto adviesprijs: € 116,-  Externe versie voor metalen kast

draadloZe detectoren

draadloZe tril & GlasbreuKsensoren

draadloZe omGevinGsdetectoren

Artikelnummer Omschrijving Bruto

IR8M Passief infrarood sensor € 105,00

IRPI8M Passief infrarood sensor met huisdier immuniteit € 110,00

DT8M Dual Tec PIR/Radar sensoren € 169,00

DTPI8M Dual Tec PIR/Radar sensoren met huisdierimmuniteit € 169,00

DO800M Compact magneetcontact € 59,00

Artikelnummer Omschrijving Bruto

FG8M Draadloze glasbreukdetector € 189,00

SHK8M Draadloze trilsensor € 115,00

SHKC8M Draadloze trilsensor met magneetcontact € 129,00

Artikelnummer Omschrijving Bruto

DET8M Draadloze water /temperatuur sensor € 139,00

DF8M Draadloze rookdetector inclusief sirene € 189,00

CO8M Draadloze koolstofmonoxide detector € 219,00
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beKabelde componenten

dual detectoren

GlasbreuKsensoren

detectoren met spieGeloptieK

Artikelnummer Omschrijving Bruto

DT7235-EU Diervriendelijke DUAL-detector, 11x11m – Grade 2 € 69,00

DT7435EU Diervriendelijke DUAL-detector, 11x11m Advanced – Grade 2 € 87,00

DT7550C-EU Antimasking DUAL-detector, 15x18m– Grade 3 € 109 ,00

Artikelnummer Omschrijving Bruto

FG 1625TAS Glasbreukmelder FG1625 7,6m € 65,00

FG1025Z Glasbreukmelder audio + luchtdruk 7,6m € 55,00

PC.09003.20 Viper GL Wit € 27,00

PC0900020 Viper GLX Wit  - met geheugenfuctie € 32,00

PC0900420 Viper GLX Wit met ingebouwd magneetcontact € 45,00

 
HooGwaardiGe trilsensoren

De SC100 is een universele trillingssensor die gebruikt kan 
worden om kluizen, deuren, geldautomaten, brandkasten 
en andere solide objecten 
te beschermen. 
bruto adviesprijs: € 175,00

De SC105 is een speciale versie met geoptimali-
seerde gevoeligheid/valsalarmverhouding die 

bescherming biedt voor vrijstaande geldauto-
maten, kaart- of verkoopautomaten  

die zich in een ruimte bevinden waar veel 
verstoring of trillingen zijn. 

bruto adviesprijs: € 165,00    

Trillingssensor voor kluizen, 
geldautomaten en nachtkluizen
Artikelnummer: SC100

Trillingssensor voor vrijstaande 
geldautomaten, kaart- of 
verkoopautomaten
Artikelnummer: SC105

Nieuw van Honeywell; detectoren met spiegeloptiek!
De detectoren zijn uitgevoerd met een spiegelspiegeloptiek voor optimale detectiezekerheid en een 
riant bereik van 16x22m. Een betrouwbare antimasking functionaliteit, op basis van actief infrarood, 
detecteert pogingen tot het afdekken van de detector. De detectoren voldoen aan Grade 3. Dankzij de 
slimme connectoren en ingebouwde weerstanden is een snelle en betrouwbare montage mogelijk.

IS3016A   Bruto adviesprijs: € 89,-   Passief Infrarood detector met Anti-Masking (Spiegeloptiek) 
DT8016AF4  Bruto adviesprijs: € 109,- DUAL-detector met Anti-Masking (Spiegeloptiek)  
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Keuze van behuizingen:
De Flex 3 biedt u de keuze uit een praktische kunststof behuizing, 
of een compacte metalen behuizing, afhankelijk van uw voorkeur. 
Bovendien is de Flex in de kunststof behuizing beschikbaar met een 
2A voedingen en kan een accu tot 17Ahr worden toegepast.

Mogelijkheid tot beeldverificatie : 
De ISN3010B4 PIR-camera legt rond de 100 beelden vast van 640 x 
352 pixels, tot 35 reeksen met beelden met pre-alarmgeheugen van 
10 beelden. Beelden worden ontvangen door Honeywell 
PE-alarmontvanger
Meerdere communicatiemogelijkheden : 
GSM/GPRS, Ethernet, PSTN, enkel- of meervoudig voor extra zeker-
heid

Flexibel uitbreidbaar : 
Tot 100 bedrade of draadloze zones, tot 98 gebruikers, tot 98 draad-
loze handzenders, tot 8 blokken

beHeer op aFstand

Gx remote control

compacte 4-knops handzender 

TCC800M

Wat u zeker nog moet weten over 
de Galaxy Flex 3 van Honeywell!

HandZender

Toegangsbeheer : 
Tot 4 deurcontrollers (DCM’s) die in totaal tot 8 deuren bewaken,
toegangsgebeurtenis log legt tot 1.000 gebeurtenissen vast.
Compatibel met de meeste Wiegand-lezers, tot 4 jaarlijkse vakantie-
schema’s en weekschema’s beschikbaar

3 Gebruikersinterfaces : 
TouchCenter, MK8- en traditionele MK7-bedieningspanelen/Key-
prox

Resetbare zekeringen (PTC's) : 
Resetbare onboard zekeringen voor voeding en accessoires

Automatische inleerfunctie voor snellere installatie:
Het systeem herkent automatisch wanneer modules worden toege-
voegd/verwijderd en wanneer de automatische detectiemodus
is ingeschakeld. Eén allesomvattende reeks bedrade- en draadloze
inbraak- en omgevingsdetectoren

De GX Remote Control APP voldoet aan de hoogste beveiligingseisen 
en alle communicatie met het Galaxy paneel is volledig versleuteld.  
GX Remote Control is geschikt voor Android en iOS smartphone of 
tablet en is compatibel met de Honeywell Galaxy Dimension (vanaf 
firmware v6.0) en Flex 3 (vanaf firmware v3.13). De APP communiceert 
zonder omwegen direct met het paneel en is volledig gratis.

• Paniekknop
• Veilig in gebruik dankzij rollerende code-encryptie
• Terugkoppeling op elke handeling
• Systeemstatus opvraagbaar
• Waarschuwing van inbraakalarm bij uitschakeling
• Waarschuwt wanneer batterij vervangen moet worden
• 2-weg radioprotocol: bereik ca. 50m op locatie (2000m open veld)
• Markeringsringen in 2 kleuren meegeleverd
• Afmetingen: 56 x 48 x 9mm
• Keuringen: EN50131 Grade 2, Class II
bruto adviesprijs: € 79,-
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