
Galaxy®-gebruikersinterfaces

EEn vEElzijdigE rEEks bEdiEndElEn 
voor inbraakbEvEiligingsbEhoEftE

Eenvoudig beheer van uw 
beveiligingssysteem



De universele Galaxy®-serie | de oplossing voor elke behoefte

kenmerken Mk7 en Mk8

l	 	Display met 2 x 16 alfanumerieke tekens en achtergrondverlichting 
l	 16 druktoetsen met achtergrondverlichting 
l	 Deksel- en muursabotagebeveiliging 
l	 Volumeregeling

l	 Onopvallende kaartlezer 
l	 Geïntegreerde zoemer 
l	 LED-voedingsindicator

l	 Zelfdiagnose 
l	 RS485-verbinding voor gebruik 

met bestaande Galaxy-systemen

de bediendelen en keyprox-panelen uit 
de galaxy-serie, zijn veelzijdig genoeg 
om aan al uw behoeften te voldoen. 

voor de installateurs en eindgebruikers 
betekent dit een comfortabele en 
vertrouwde oplossing voor thuis en op 
het werk.

Wanneer design voorop staat!

l	 Een ontwerp dat past in ieder modern interieur 

l	 Strakke neutrale kleur 

l	 Technologie waarop u kunt vertrouwen – vertrouwde en 

bewezen Galaxy-technologie 

l	 Vertrouwd door overeenkomsten met het bekende  

MK7-bediendeel 

l	 Compatibel met alle centrales in de Galaxy®-serie 

l	 Ondersteunt oudere versies

voor toepassingen waarin stijl en uitstraling extra belangrijk zijn, zoals thuis of 
in moderne kantoren, restaurants of cafés, biedt het Mk8 lCd-bediendeel een 
aantrekkelijke, hedendaagse oplossing. 

Mk8-bediendeel/keyprox

Bewezen en vertrouwd...

l	 Vertrouwd en betrouwbaar ontwerp op basis van MK7  

LCD-bediendelen en keyprox-panelen 

l	 Op basis van bewezen en vertrouwde Galaxy-technologie 

l	 Functioneel ontwerp en effectieve bediening 

l	 Ondersteunt oudere versies

het traditionele Mk7 lCd-bediendeel biedt bewezen en vertrouwde functionaliteit 
voor standaard beveiligingsinstallaties.

Mk7-bediendeel/keyprox

www.honeywellgalaxyflex.com/nl 

Mk7 keypad galaxy touchCenter Mk8 keypad 



Eenvoudige  
touch-technologie
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kenmerken Mk7 en Mk8

l	 	Display met 2 x 16 alfanumerieke tekens en achtergrondverlichting 
l	 16 druktoetsen met achtergrondverlichting 
l	 Deksel- en muursabotagebeveiliging 
l	 Volumeregeling

het galaxy touchCenter, met het grote 
kleuren touchscreen, de geïntegreerde 
prox-lezer, geïntegreerde helpbestanden en 
de duidelijke en eenvoudig menustructuur 
biedt de beste oplossing voor eenvoudig 
gebruik en systeembeheer.

l	 Zelfdiagnose 
l	 RS485-verbinding voor gebruik 

met bestaande Galaxy-systemen

Installateurs kunnen het 
TouchCenter bovendien als 
promotiekanaal gebruiken 
door hun bedrijfsnaam of 
logo op het startscherm 
weer te geven, of kunnen 
deze meerwaarde aan hun 
klanten bieden door diens 
bedrijfsnaam, logo of foto 
op het hoge resolutie-
scherm te plaatsen.

Met het virtuele TouchCenter  
MK7-bediendeel kunnen  
installateurs van Galaxy-systemen  
het systeem op de gebruikelijke 
wijze programmeren.

Touchscreen-technologie van 
Honeywell binnen handbereik.

De geïntegreerde 
helpbestanden zijn met een 
toetsdruk snel toegankelijk 
waardoor de behoefte 
aan handleidingen en 
gebruikersgidsen afneemt. 
Bovendien wordt het 
systeembeheer extra 
vergemakkelijkt door het heldere en overzichtelijke grafische 
TouchCenter-menu. Hierdoor kunnen gebruikers en 
installateurs gemakkelijk gebruikers toevoegen, aanpassen 
of verwijderen, kunnen grote systemen met meerdere zones 
met een minimum aan training worden beheerd en kunnen 
installateurs zodoende minder hulpvragen verwachten. 

Op het grote VGA-
scherm van het Galaxy 
TouchCenter kunnen 
installateurs en gebruikers 
de algehele systeemstatus 
in één oogopslag overzien 
en worden o.a. het 
gebeurtenissenlogboek en 
de zones en blokken overzichtelijk weergegeven.

Gebruikers van een Galaxy TouchCenter kunnen hun 
beveiligingssysteem inschakelen en uitschakelen met een 
pincode of een prox-tag of -kaart. Dankzij de prox-functie 
kan het systeem gemakkelijk worden bediend en hoeven 
gebruikers geen pincode meer te onthouden. Hierdoor neemt 
het aantal gebruikersfouten en resulterende valse alarmen af 
en hoeft er minder vaak een beroep te worden gedaan op 
dure technici. Bovendien neemt het gebruiksgemak toe.
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Bestelnummers:
Centrales & Kits
CP037-XX  MK7-bediendeel
CP038-XX  MK7-keyprox
CP050-00-01  MK8-bediendeel
CP051-00-01  MK8-keyprox
CP041-00  Galaxy TouchCenter
CP042-00  Galaxy TouchCenter met  
 prox 

kenmerken touchCenter

l	 Geschikt voor prox-tag/-kaart en pincode
l	 Volledig compatibel met MK7- and MK8-keyprox-panelen
l	 Aanpasbare achtergrondafbeelding via externe  

SD-kaartsleuf
l	 Intuïtief touchscreen met pictogrammen en 

menugestuurde dialoogvensters
l	 Eenvoudig grafische in- en uitschakeling voor systemen 

met meerdere zones/blokken
l	 Visuele timer voor in- en uitgangsvertraging

l	 Gebruikerscodes en tags toevoegen, verwijderen of 
bewerken

l	 Volledige zonelijst met status van elke zone weergeven
l	 Overzichtsweergave van systeemstatus
l	 Eindgebruiker kan snel zones overbruggen in de zonelijst
l	 Weergave van gebeurtenissenlogboek
l	 Consolemodus met emulatie van volledig MK7-

bediendeel voor programmering
l	 Ondersteuning van gebouwbeheer voor regeling van 

bijvoorbeeld verlichtings- en luchtbehandelingssystemen

* XX is variabel: 
01 = Engels
02 = Nederlands
03 = Zweeds
05 = Vlaams/Frans
50 = Frans
86 = Deens
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Voor Meer informatie: 
Fax : +31 (0) 299-410201
Email : intrusion.nl31@honeywell.com
www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group
Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel : +31 (0) 299-410200
www.honeywell.com

Technische specificaties:

Beschrijving Bediendeel MK7 
(Keyprox)

Bediendeel MK8 
(Keyprox)

TouchCenter 
(Keyprox optioneel)

scherm

Display met 2 x 
16 alfanumerieke 

tekens en 
achtergrondverlichting

Display met 2 x 
16 alfanumerieke 

tekens en 
achtergrondverlichting

Touchscreen
640 x 480 pixels VGA,  

64.000 kleuren

achtergrondverlichting Groen Wit N.V.T.

geïntegreerde prox-lezer Optioneel Optioneel Optioneel

sabotagebeveiliging Deksel- en 
muursabotage

Deksel- en 
muursabotage Deksel- en muursabotage

seriële rs485-connector Ja Ja Ja

bedrijfsspanning 10.5V—14V DC 10.5V—14V DC 10.5—14V DC

stroom Stand-by 70mA,  
Max. 90mA

Stand-by 60mA,  
Max. 90mA Stand-by 107mA, Max. 203mA

stroom (met prox) Stand-by 90mA, 
Max. 140mA

Stand-by 80mA, 
Max. 110mA Stand-by 140mA, Max. 287mA

gewicht 200g 200g 500 g, inclusief beugels

afmetingen (h x b x d) 150 x 93 x 31mm 152 x 93 x 25mm 128 x 182 x 38mm

Compatibiliteit – Max. aantal bediendelen

galaxy dimension 48 8 (3) 8 (3) 1

galaxy dimension 96 16 (7) 16 (7) 2

galaxy dimension 264 16 (7) 16 (7) 2

galaxy dimension 520 32 (24) 32 (24) 4

galaxy flex 20 3 3 1

galaxy flex 50 4 4 1

galaxy flex 100 8 8 1

g2-20 4 4 N.V.T.

g2-44+ 4 4 N.V.T.

goedkeuringen EN50131, Security Grade 3, Environmental Class II,
PD6662:2004/2010, DD243:2004, BS8243:2010


