
Galaxy® Flex Video Verifikace 

Rychlejší reakce ze strany PCO, méně falešných 
poplachů a víc spokojených zákazníků 

Obrazové potvrzení poplachu přímo 
vaším zabezpečovacím systémem 
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Hledáte řešení na falešné 
poplachy?
Opakované řešení falešných poplachů znepříjemňuje život Vám i vašim 
zákazníkům. Tento problém se týká komerční i rezidenční sféry, představuje 
náklady pro majitele i instalační firmy (PCO).

Fakta:
l	 Více než 90% všech poplachových událostí po celé  
 Evropě je nakonec vyhodnoceno jako falešných
l	 Každý zásah výjezdového vozidla nebo Policie   
 znamená zvýšení nákladů jak pro koncového   
 uživatele tak pro PCO
l	 Vysoké procento falešných poplachů během roku  
 znamená v některých zemích EU smluvní pokuty pro  
 vlastníky nemovitostí ze strany dohledového PCO
l	 S falešnými poplachy může být poškozena i dobrá  
 pověst a vnímání celého systému, případně   
 instalační firmy

Galaxy® Flex | Video Verifikace
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Takže, co to je?
Systém video verifikace využívá reálný obraz z kamery 
pro ověření poplachu. PIR detektor se zabudovanou 
kamerou zachytí sekvenci snímků ve stejném nebo širším 
úhlu než samotný PIR detektor. Vzájemná synchronizace 
pohybového senzoru a kamery v detektoru zajišťuje 
správné načasování obrazové sekvence pro zachycení 
událostí kolem poplachové události. Komunikátor pak 
přenáší sérii snímků na PCO na server, kde jsou uživateli 
k dispozici prostřednictvím web portálu. 

Dejte šanci obrazové 
verifikaci poplachů headaches 

Zbavte se zbytečných nákladů 
a nepříjemností plynoucích z 
falešných poplachů

K čemu je to dobré?
Vizuální kontrola je snazší, rychlejší a spolehlivější 
než běžné metody ověřování jako jsou audio přenos z 
objektu nebo ověření výjezdem zásahové jednotky.

Mnoho poplachových událostí vzniká často z 
jednoduchých důvodů jakými jsou například nezajištěná 
okna, pohyb domácích zvířat nebo chyba uživatele. 
Díky obrazové sekvenci spojené s poplachovou událostí 
může operátor pultu centralizované ochrany lépe rozlišit 
skutečnou poplachovou událost od falešného poplachu. 
Výsledkem je úspora času a případných sankcí 
souvisejících s falešným poplachem. Vizuální kontrola je 
mnohem účinnější způsob potvrzení tísňového poplachu 
v situaci, kdy nelze napadení potvrdit další aktivací 
tísňového signálu z jiného tlačítka.
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Pohodlné a cenově efektivní
V souladu s požadavky legislativy na účinnou verifikaci poplachu 
a se zvyšujícím se zájmem uživatelů o vizuální kontrolu vlastního 
objektu hledají instalační firmy jednoduché a cenově dostupné 
řešení tohoto požadavku. 

Pokud je pro malé firmy a majitele domů autonomní kamerový 
systém příliš nákladnou investicí, může být vhodným a žádaným 
řešením zabezpečovací ústředna podporující detektory s 
integrovanou kamerou. 

Proč používat video verifikaci 
ve spojení s PZTS?
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Pořízené snímky jsou ihned odesílány na server PCO, kde jsou k dispozici 
operátorovi, který může , po jejich vyhodnocení, snáze zvolit vhodnou reakci. 

Moderní technologie ústředen Galaxy Flex se systémem video verifikace 
dává majitelům a správcům objektů jistotu, že v případě potřeby bude jejich 
objekt chráněn profesionály z pultu centralizované ochrany bez zbytečných 
sankcí spojených s falešnými poplachy.

Kamera snímá obraz jen tehdy, kdy je je to požadováno (alarmové či 
poruchové události). Tím je respektováno soukromí uživatele. Aktivace 
kamery a přenos obrazu na video server je událost, která je zaznamenána v 
historii ústředny – uživatel má možnost kontroly.

Honeywell Galaxy® Flex 
potvrzení poplachu sekvencí 
video snímků 
Zabezpečovací ústředny Galaxy Flex, jsou určeny pro malé a střední komerční 
nebo rezidenční instalace. Ústředna umožňuje připojení sběrnicových infrapasivní 
detektory se zabudovaným barevným fotoaparátem pro snadné a efektivní ověření 
poplachu. Fotoaparát zachytí sérii snímků v době před a po poplachové události.
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l	 Obrazovou verifikaci je možné aktivovat i   
 různými technickými signály. Např. aktivací   
 požárních, záplavových a jiných technických   
 detektorů
l	 Obrazovou verifikaci je možné aktivovat i různými   
 technickými signály. Např. aktivací požárních,   
 záplavových a jiných technických detektorů
l	 Obrazovou verifikaci je možné aktivovat i různými  
 technickými signály. Např. aktivací požárních,   
 záplavových a jiných technických detektorů
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Jaké jsou přínosy obrazové 
verifikace?

l	 Vizuální kontrola je nejúčinnější způsob potvrzení  
 poplachu. Rychlejší reakce minimalizuje ztráty při  
 reálném vloupání do objektu. 
l	 Eliminuje nepříjemnosti a sankce spojené s   
 vyvoláním falešného poplachu
l	 Zvyšuje úroveň bezpečí, odezva na poplach je v r 
 ukou profesionálů
l	 Bezpečnostní agentura má méně práce s   
 řešením falešných poplachů a tím více času na  
 skutečné ostré výjezdy
l	 Menší ztráty a méně poškozených věcí, tedy   
 potenciálně nižší pojistné
l	 Zvýšení pravděpodobnosti identifikace narušitele  
 přináší nižší kriminalitu
l	 Rychlejší plnění od pojišťovny díky obrazovému  
 záznamu události
l	 Klid a bezpečí pro uživatele a správce objektů

Galaxy Flex se prostě vyplatí



Princip přenosu obrazových 
snímků z Galaxy Flex
Co k tomu potřebujete

Jak to funguje

IP poplachy 
a fotografie

PE1800IP 
Receiver

Operátor 
PCO
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l	 Each ISN3010B4 Camera PIR can record up to 100 images at  
 640 x 352 pixels 
l	 Up to 35 images per sequence with 10 image pre-alarm memory 
l	 Up to 5 ISN3010B4 Camera PIRs can be installed per Flex   
 system 
l	 Images received by the Honeywell PE1800IP alarm receiver 

Aktivace detektoru 
Aktivace kamery v PIR
Obrázek odeslán do komunikátoru
Komunikátor pošle obrázek přes IP nebo GPRS na server
PE1800 Server
PCO aplikace přijme poplach a video sekvenci
Školený operátor PCO volí odpovídající reakci

1

2

3

4

5

6

7

 IP a/nebo GPRS mudul

FTP 
Server Sekvence  

obrázků
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Specifications ISN3010B4
PIR Dosah 11 x 12 m

Citlivost minimální, nízká, střední, vysoká
Tepl. kompenzace Duální
Odolnost vůči zvířatům 0, 18, 36kg nastavitelné
Montážní výška 2.30m až 2.70m
PIR senzor Pyroelektrický duální element
čočky pro PET odolnost 44 dlouhých 36 středních 18 krátkých paprsků
Odolnost na bílé světlo  6,500 lux (min)

Kamera Horizontální úhel 90
Velikost obrázku 640 x 352 pixels
Počet obrázků v sekvenci Až 100

Nastavení barev č/b nebo barevný  
(č/b obraz umožní rychlejší přenos)

Noční vidění Ano (Infračervené LED) 

Nastavení z ústředny Ano
Předpoplachové snímky ukládány 

Inímky s alarmem Ano
Předpoplachové snímky ukládány 

Snímky na vyžádání Ano
Napájení Napájecí napětí 8.2V DC min – 15V DC max

Proudová spotřeba 

Napájecí napětí 
Vysílání snímku 

ZAP/ IR LED 
VYP 

Vysílání snímku 
ZAP/ IR LED 

ZAP
8.2V DC 140mA 250mA
12V DC 90mA 200mA
15V DC 70mA 180mA

Kompatibilita Verze - Galaxy Flex V3.0 and above
Mechanika Tamper Zeď – odtržení

Víko - otevření
Připojení Drátový Intellibus 
Dimensions (h x w x d) 145 x 64 x 65mm 
Operating Temperature - 10°C to + 55°C
Weight 220g

Certifikace EN50131-2-2 Grade 2; Environmental Class II. 
Certifikováno NF&A2P v souladu s C48433 Type 2

Parametry detektoru

l	 Boční pohled 

76’

7’ 13’ 20’ 27’ 35’

55º
Camera view 
angle

ISN3010B4 detekční 
charakteristiky a úhly 
snímání kamery:
l	 Pohled shora

90º

Camera view angle

Camera view angle
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Obraťte se na místního zástupce firmy Honeywell pro informace o tom, jak upgradovat stávající PE řešení pro zajištění kompatibility s Galaxy Flex.

Popis PE IP Image Receiver PE1800XS Alarm Receiver PE1800IP Alarm Receiver
Snímky
Příjem, prohlížení a uložení ✓ ✓ ✓
Audio Two-way audio
Digitální protokoly ✓ ✓ ✓

Analogové protokoly 
All major protocols including 

SECOM 3, contact ID, CESA, 
SURTEC,  

STRATEL, SIA3
TCP/IP Secom3, SIA3 Secom3, SIA3 Secom3, SIA3
ISDN ✓ ✓
Uloženo na serveru ✓ ✓ ✓
DSP proces ✓ ✓
ID a jméno volajícího, 
rozpoznání DNIS ✓ ✓

Softwarové rozhraní Image Viewer Configuration Management 
Software

Configuration Management 
Software

IST kompatibilita ✓ ✓
Údržba a testování ✓ ✓ ✓

Kompatibilní ústředny Domonial 
Upgradeable for Galaxy Flex

Domonial 
Upgradeable for Galaxy Flex

Domonial 
Galaxy Flex
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Často kladené otázky 

Ot: Kolik kamer PIR lze přidat do k ústředně   
 Galaxy Flex?
Od:  Můžete přidat až 5 kamer ke každé ústředně  
 Galaxy Flex

Ot Jsou snímky barevné nebo černobílé?
Od:  Obojí je možné

Ot Je obrazové ověření počítáno jako jedno   
 potvrzení pokud je požadováno sekvenční  
 ověření poplachové události?
Od:  Vizuální kontrola je pouze alternativou nebo  
 doplňkem sekvenčního ověření.
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Objednací kódy

Ústředny a sestavy
C005-E2-K01 GFlex 20 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. a LCD kláv. MK7

C005-E2-K02c GFlex 20 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. a LCD kláv. MK7, se čtečkou

C005-E2-K03 GFlex 20 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. a LCD kláv. MK8

C005-E2-K04  GFlex 20 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. a LCD kláv. MK8 se čtečkou

C005-E2-K07 GFlex 20 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. a kláv. CP041

C005-M-E2-01 GFlex 20 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. bez kláv

C005-L-E2-01 GFlex 20 (V3) - ústředna plast. kryt (17Ah) s kom. bez kláv

C006-E2-K03 GFlex 50 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. a LCD kláv. MK8

C006-E2-K04 GFlex 50 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. a LCD kláv. MK8 se čtečkou

006-M-E2-01 GFlex 50 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. bez kláv

C006-L-E2-01 GFlex 50 (V3) - ústředna plast. kryt (17Ah) s kom. bez kláv

C007-M-E2-01 GFlex 100 (V3) - ústředna plast. kryt (7Ah) s kom. bez kláv

C007-L-E2-01  GFlex 100 (V3) -ústředna plast. kryt (17Ah) s kom. bez klávesnice

Moduly
ISN3010B4 PIR detektor s barevnou kamerou a přísvitem

A083-00-01 * Ethernet modul

A081-00-01 * Modul GSM/GPRS
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