
Hoogtepunten

Complexe functies. Eenvoudige te 
bedienen
• Verbeterde aanraakschermfuncties 

(met pictogrammen en menugestuurde 
aanwijzingen)

• Ingebouwde live-cameraweergave 

• Overzicht van de systeemstatus 

• Verbeterde grafische weergave van het 
beveiligingsscherm (meerdere zones of 
groepen in-/uitschakelen)

• Optionele prox-lezer voor eenvoudiger 
systeembeheer

• Gebruikerscodes en tags kunnen eenvoudig 
worden toegevoegd, verwijderd en bewerkt

• Weergave van gebeurtenislogboek

• Geavanceerde zone-instellingen (status, lijst 
bewerken en weergeven, etc.)

Complexe functies. Eenvoudig te 
installeren.
• Dankzij de console-emulatiemodus  

(volledig emulatie van MK7 en MK8) zijn  
alle programmeerfuncties beschikbaar

• Virtueel bediendeel voor volledig 
systeembeheer

• Toekomstbestendig dankzij continue 
updates via SD-kaart 

Galaxy® TouchCenter Plus
Intuïtief touchscreen met live-cameraweergave

Galaxy TouchCenter Plus is een gebruiksvriendelijke kleuren-touchscreen voor 
de Klasse 2- en Klasse 3-gecertificeerde inbraakalarmsystemen Galaxy Flex/
Flex+ en Galaxy Dimension. Het geeft volledige controle binnen handbereik. 
Het intuïtieve touchscreen gebruikt pictogrammen en menugestuurde 
aanwijzingen. TouchCenter Plus biedt een snellere installatie en vergt minder 
training en onderhoud, wat leidt tot minder operationele fouten en de daaruit 
voortvloeiende valse alarmen. 

Helder en eenvoudig systeembeheer

TouchCenter Plus biedt gebruikers de keuze om het systeem te bedienen 
via een touchscreen, sleutelhangers of RFID-kaarten, waardoor de 
inbraakpreventie- en toegangscontrolefuncties van het systeem eenvoudig 
te hanteren zijn. Zelfs grotere systemen voor meerdere locaties kunnen 
eenvoudig worden beheerd. De intuïtieve interface en overzichtsschermen 
geven de systeem- en zonestatus, groepen en gebeurtenissen weer.

Houd contact met uw huis of bedrijf 

De functie voor real-time cameraweergave biedt live-streaming op verzoek, 
vanaf lokale of externe IP-camera's. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid het 
interieur en exterieur van hun woning of bedrijf in de gaten te houden. De 
praktische, ingebouwde live-videoweergave geeft gebruikers de flexibiliteit om 

activiteiten in zeer uiteenlopende zones te bewaken.

Efficiënte gebouwbeheer 

Dankzij de beheersfunctie voor gebouw/woning is het beheren van systemen, 
zoals verlichting, airconditioning en verwarming, een fluitje van een cent.

Elegant ontwerp

Het moderne ontwerp van Galaxy TouchCenter Plus omvat opties voor 
inbouwmontage om aan te sluiten bij hedendaagse interieurs en een montage 
met strakke, onopvallende lijnen te bewerkstelligen. 

Visuele mogelijkheden

Het touchscreen-bediendeel met hoge resolutie (800x400p) fungeert 
tevens als digitale fotolijst voor residentiële en commerciële klanten.  Door de 
mogelijkheid om familiefoto's weer te geven, diapresentaties te maken,  
MP4-video en audiospelers te gebruiken en advertenties, boodschappen  
voor medewerkers en logo's weer te geven, is Galaxy TouchCenter Plus een 
uiterst veelzijdige oplossing die bij elke installatie meerwaarde biedt. Denk 
eens na over wat er allemaal mogelijk is.

• Intuïtief beheer  
van Galaxy  
beveiligings- en 
toegangscontrole- 
systemen. 

• Bekijk live-videostreams 
van IP-camera's via een 
WiFi-/kabelverbinding 
(bewaking van verkeer, 
parkeerterreinen, 
speeltuinen, activiteiten 
van medewerkers, etc.).

• Esthetisch ontwerp 
met opties voor 
inbouw- of 
opbouwmontage. 
 
 
 

• MP4-video en 
audiospeler met optie 
voor advertenties/
fotolijst. 
 
 
 

• Uitgangbediening 
voor de 
automatisering van 
gebouw- en 
woningsystemen. 

B E L A N G R I J K S T E  K E NME R K E N

Inbraakalarmsystemen



Galaxy TouchCenter Plus  Systeemfuncties 

Startscherm 

Direct toegang tot volledige systeemfuncties

Eenvoudig in- en uitschakelen via 
pictogrammen op systeemstatusoverzicht

Gebruikersvriendelijke interface en 
eenvoudige bediening (gebruikerscodes en 
tags toevoegen, verwijderen, bewerken)

Met de ingebouwde live-
cameraweergavefunctie weten gebruikers 
precies wat er in hun woning of bedrijf gebeurt

Eenvoudig te lezen groepsstatus

Eenvoudig voor gebruikers te interpreteren 
gebeurtenislogboeken

Eenvoudig toegang tot, selecteren van of 
schakelen tussen MP4-video, diapresentaties, 
advertenties of communicatieberichten

Snelle inbedrijfstelling dankzij heldere 
afbeeldingen in installateurmodus

De kracht van eenvoud – gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface

Eenvoudig in-/uitschakelen 

Live-IP-cameraweergave

Multimedia-opties 

Groepsstatus

Gebeurtenislogboek

Gebruiker toevoegen/bewerken

Geavanceerde instellingen



ALGEMEEN

Schermgrootte 155 mm x 87 mm

Schermresolutie 800 x 480 pixels

Helderheid en volume Regelbare schuifbalk voor aangepaste instellingen

Ondersteunde talen Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Tsjechisch, Pools, Russisch

ELEKTRISCH 

Bedrijfsspanning 9-13 Vdc

Stroomsterkte (TouchCenter Plus) 260 mA bij 12 Vdc

Stroomsterkte (TouchCenter Plus Prox) 290 mA bij 12 Vdc

SPECIALE FUNCTIES

Ondersteunende geheugenkaarten SD/SDHC-kaartsleuf

IP-cameraondersteuning Getest met Honeywell equIP®-serie en Performance IP-camera's

Bedrading Standaard 4-fasenaansluiting

OMGEVING

Bedrijfstemperatuurbereik −10˚C tot 55˚C (in bedrijf)
−40˚C tot 70˚C (opslag)

Maximale vochtigheid 93% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 

MECHANISCH 

Behuizingsopties Kleur: Wit 
Montage: Inbouw of opbouw met A045-montage

Afmeting van behuizing (B x H x D): 218 x 162 x 34 mm

Gewicht 760 g

VOORSCHRIFTEN 

Naleving CE; EN50131-1:2006+A1:2009 and BS8243:2010; Beveiligingsklasse 3; Milieuklasse II

Type aanvullende bedieningsapparatuur Type B (vaste apparatuur) 

Galaxy TouchCenter Plus  Technische specificaties
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Bestelinformatie en compatibiliteit  
BESTELINFORMATIE

CP045-00 Galaxy TouchCenter Plus inbouwmontage

CP046-00 Galaxy TouchCenter Plus inbouwmontage (met proximity-functie)

A045 Wandmontage voor Galaxy TouchCenter Plus

        
COMPATIBILITEIT

BEDIENINGSPANELEN VOOR INBRAAKALARM

Alarmsysteem Max. aantal bedieningspanelen Min. softwareversie voor paneel

Galaxy Flex/Flex+ 20/50/100 1 3.xx

Galaxy Dimension 48 1 6.xx

Galaxy Dimension 96/264 2 6.xx

Galaxy Dimension 520 4 6.xx

IP-CAMERA'S

equIP-serie IP-camera's Volledige serie IP-camera's met uitgebreide functies voor middelgrote tot grote installaties 

HDZ-serie IP-camera's HDZ PTZ-camera's voor binnen en buiten 

Performance IP-camera's Betaalbare serie IP-camera's voor kleine tot middelgrote installaties
 
OPMERKING: Raadpleeg uw vertegenwoordiger van Honeywell voor meer informatie over specifieke ondersteunende IP-camera's


