Galaxy Dimension TouchCenter™
Klawiatura graficzna z ekranem dotykowym do central
Galaxy Dimension
Praktyczna, najnowocześniejsza technologia dostępna

klawiatury graficznej oraz wzbogacenia instalacji poprzez

na wyciągnięcie ręki.

dodanie zdjęcia i nazwy użytkownika na jasnym, kolorowym

Dzięki zastosowaniu dużego kolorowego ekranu

wyświetlaczu. Klawiatura graficzna z ekranem dotykowym

dotykowego z możliwością personalizacji klawiatura

TouchCenter łatwiej niż kiedykolwiek pozwala

graficzna TouchCenter jest nowym, nowoczesnym

użytkownikowi wykorzystać cechy systemu Galaxy.

interfejsem upraszczającym obsługę użytkownikowi.

Graficzny interfejs i czytelne opcje menu z funkcją pomocy

Firma instalacyjna otrzymuje możliwość zaprezentowania

poprowadzą użytkownika krok po kroku a nawet najbardziej

się umieszczając swoją nazwę i logo na stronie głównej

zaawansowane funkcje okazują się proste w obsłudze.

Parametry
• Personalizowana strona główna klawiatury
za pomocą gniazda kart flash SD
• Duży, jasny, kolorowy wyświetlacz
• Intuicyjny wyświetlacz dotykowy z ikonami i
czytelne opcje menu
• Proste załączanie i wyłączanie w systemach
z wieloma grupami
• Wyświetlanie odliczania czasu na
wejście/wyjście

Standardowa strona główna

Spersonalizowana strona
główna

Ekran załączania

Ekran statusu grup

• Dodawanie, usuwanie lub modyfikacja
użytkowników i kodów
• Przegląd listy wszystkich linii dozorowych
wraz z ich aktualnym stanem
• Przegląd stanu systemu
• Użytkownik może łatwo ominąć wybrane z
listy linie dozorowe
• Przegląd rejestru zdarzeń
• Pełna emulacja klawiatury MK7 dla celów
programowania
• Funkcja kontroli obiektu umożliwia
użytkownikowi sterowanie np. oświetleniem
lub klimatyzacją z wykorzystaniem wyjść
programowalnych.

Galaxy Dimension TouchCenter™
Klawiatura graficzna z ekranem dotykowym do central Galaxy Dimension
Funkcje
Narzędzie do zarządzania systemem
Klawiatura graficzna TouchCenter może być
wykorzystywana jako narzędzie do zarządzania
systemem umożliwiające użytkownikom pełen
przegląd stanu systemu i w konsekwencji podjęcie
odpowiednich działań.
Aby użyć klawiatury TouchCenter jako wydajnego
narzędzia do zarządzania systemem wystarczy dotyk
palca na ekranie:
• Przeglądanie rejestru zdarzeń według czasu i daty
• Informacja o użytkownikach operujących w
systemie
• Dostęp do przeglądu stanu systemu

Rejestr zdarzeń

Konfiguracja

Emulacja klawiatury MK7

Wprowadzanie kodu

• Zarządzanie użytkownikami

Dostęp instalatora
Dla instalatora dostępne są następujące funkcje:
• Emulacja tradycyjnej klawiatury LCD
• Menu diagnostyczne umożliwia test:
– Ekranu LCD
– Audio

Dane techniczne
Ekran
240 x 320 pikseli, 256 kolorów
Wymiary
182 x 128 x 38mm
Waga
wraz z mocowaniem . . . . . . . . 0.5 kg

Pobór prądu
Nominalny - 105mA
Maksymalny - 170mA

Kompatybilność
Centrala

Maksymalna liczba
klawiatur TouchCenter
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Galaxy Dimension 96
Galaxy Dimension 264
Galaxy Dimension 520
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*: jedna klawiatura na każdej magistrali RS485

Symbol do zamówień
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Dystrybucja w Polsce:
TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
os. Armii Krajowej 125
61-381 Poznań
tel: +48 61 87 67 088
fax: +48 61 87 50 303
www.tap.com.pl

Fima Honeywell zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji
produktów bez wcześniejszego
powiadomienia.
HSC-DimTC-01-PL(0908)DS-Z
Wrzesień 2008
© 2008 Honeywell International Inc.

Oddział Warszawa
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
tel: +48 22 84 38 395
fax: +48 22 84 37 912

