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Upozorn ění:  Montáž , instalaci a programování 
systémů EZS  s ústřednou  Galaxy Flex by měli 
provádět pouze vyškolení pracovníci. Školení a další 
technickou podporu zajišťuje dodavatel systému 
Galaxy. Instalační manuály pro ústředny Galaxy Flex   
 

jsou k dispozici pro každého proškoleného 
pracovníka v rámci školení. Další manuály a 
technické informace jsou k dispozici u dodavatele 
nebo na webových stránkách: www.adiglobal.cz. 

 

Následující dokument obsahuje základní informace 
pro montáž, zapojení a programování typického 
zabezpečova- cího systému. 

Předběžný návrh systému  
• Přivést k ústředně přívod 230V/AC. 
• Pokud je instalován modul GSM/GPRS ověřit sílu 

signálu v předpokládaném místě instalace 
případně zvolit jiné umístění ústředny. 

• Pokud jsou instalovány bezdrátové prvky, ověřit 
kvalitní radiové spojení mezi radiovým 
expanderem C079 a bezdrátovými detektory. 

• Pokud je v některých předpokládaných  místech 
instalace bezdrátových prvků nevyhovující 
radiový signál, doplnit na vhodné místo další 
modul C079. 

• Je-li požadováno, provést rozdělení systému na 
grupy. Systém lze rozdělit až na 8 nezávisle 
pracujících částí (grup).   

 

Schéma desky úst ředny 
 
Pro uvedení ústředny do normálního provozního je nutné uzavřít oba sabotážní okruhy – mikrospínač střežící kryt ústředny 
připojený do konektoru sabotážního kontaktu (viz následující obrázek) a  sabotážní okruh sirény  (svorky T a 0V na 
svorkovnici vlevo dole). Pokud není sabotážní okruh sirény využit, je nutné ho uzavřít drátěnou propojkou. 
 

 
Pokud je připojen ethernetový modul a není připojen k ethernetové síti , je třeba vypnout v menu 56.3.3.6 = POR 
LINKY  sledování připojení k ethernetové síti. Taktéž je zapotřebí v menu 56.3.1.1= POR LINKY  zkontrolovat 
vypnutí kontroly připojení telefonní sítě. Dále je nutno k ústředně připojit klávesnici se správnou adresou, 
akumulátor  a zakončit zóny na desce ústředny rezistorem 1kΩ . Po splnění těchto podmínek lze ústřednu uvést do 
normálního provozního stavu, kdy nebudou na klávesnici zobrazeny žádné poruchové stavy. 
 
 
 

Galaxy Flex v.3 – rychlé uvedení do provozu    rev.1.01 
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Montáž úst ředny a klávesnice  

 
 
• Pro montáž ústředny na stěnu pomocí 

montážních otvorů je zapotřebí  340 mm volného 
místa. Pod připevněnou ústřednou je zapotřebí 
ponechat  volné místo umožňující vyklopit víko 
ústředny. 

• Připojit minimálně jednu klávesnici na linku 
RS485 pro programování a ovládání systému 
(více v odstavci ”Instalace periferních modulů” ). 

• Připojit telefonní linku ke konektoru RJ11 nebo 
na svorky svorkovnice. 

• Nainstalovat baterii, ale nepřipojovat. Pokud je to 
možné, používat plně nabitou baterii. 

 
Připojení k sí ťovému napájení 
Instalaci silnoproudé části systému by měl provádět 
patřičně proškolený pracovník. Při instalaci ústředny 
musí 
být dodrženy platné normy ČSN. Síťový přívod by 
měl být samostatně jištěný. Jsou možné dva způsoby 
připojení ústředny k elektrovodné síti.  

 

 
1. Třívodičový síťový přívod (se žlutozeleným 
ochranným vodičem). Přívod zapojte do síťové 
svorkovnice následovně:Modrá(pracovní vodič) – 
krajní svorka svorkovnice (nejištěná pojistkou). 
Zeleno/žlutá (ochranný vodič) – střední svorka 
svorkovnice 
 Hnědá (fázový vodič) – svorka  jištěná pojistkou 

Síťovou napájecí šňůru zdroje je zapotřebí zkrátit na 
asi 15cm a zapojit podle předchozího obrázku 
Není vyžadováno zapojení ochranného vodiče. 
Ochranný vodič lze využít pro uzemnění stínění nebo 
prvků systému  vyžadujících  uzemnění . Vstup 
ústředny je jištěn tavnou pojistkou 1A/T umístěnou v 
pouzdru na bloku síťové svorkovnice. Při případné 
výměně nahraďte přepálenou pojistku novou 
stejného typu.  
 
2. Je použita síťová šňůra dodávaná ke zdroji a 
ústřednu je zapotřebí umístit k síťové zásuvce do 
které  bude ústředna připojena. Tento způsob 
napájení je možné využít pro malé instalace s 
krátkou kabeláží. Způsob vedení přípojných kabelů je 
zřejmý z následujícího obrázku.  Stínění vodičů je v 
takovém případě připojeno na – pól 
napájecího zdroje.  

 

Připojení akumulátoru a sít ě 230V AC 
Do ústředny je možné  instalovat akumulátor až 
12V/10Ah. Připojení akumulátoru k ústředně je 
znázorněno na následujícím obrázku. Ujistěte se o 
správném připojení svorek akumulátoru ke  
konektoru  pro připojení akumulátoru (viz následující 
obrázek).  
 

 

 
Po připojení akumulátoru je možné připojit ústřednu k 
síťovému napájení. 
 
UPOZORNĚNÍ: Použití nesprávného typu 
akumulátoru p řináší riziko destrukce nebo až 
exploze takového akumulátoru. Likvidace 
akumulátoru po uplynutí jeho životnosti by m ěla 
být sv ěřena firm ě zabývající se likvidací 
nebezpečného odpadu. 
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Komunikační 
     linka 

Číslo vstupu RIO 

Adresa RIO  

Připojení modul ů 
Následující moduly mohou být připojeny k ústředně: 

Modul Platná adresa  

Mk8 (7) 0-7 

Mk8 (7) Keyprox 0-7 

CP041,2  0-2 

RIO / P026B 2-12 

C080 (DCM ) 0-3 

MAX (MAXM2000) 0-7 

VF Portal (C079) 0-15 

GSM (A070) (E) 

ISDN  (C) 

Ethernet/GPRS (B) 

Poznámka:  Komunikační linky musí být provedeny v 
souladu s pravidly pro datová vedení RS485 
– kroucený, stín ěný  pár datového kabelu  
pro RS 485 (např.FTP). Pouze pro kratší 
datové  

 

Ústředna MK7/ 
MK7Prox 

Grafická 
klávesnice 

RIO/
DCM   PSU 

Audio 
modul 

+12V + + +  X* +12V 
0V – – – 0V GND 

A A G A A A 

B B Y B B B 

*Nelze propojit svorky +12V ústředny a posilového zdroje 
 

Ústředna E080 MAX ISDN VF 
PORTAL 

+12V +12V +12V 12V + 
0V - – GND - 
A A A A A 
B B B B B 

 
Připojení modul ů RS485 

 

Zóny  
Zony jsou samostatné vstupy systému Galaxy. Jsou 
plně programovatelné v menu 52=Programování 
zon . 

Formát adresy zóny 
  1 0 1  5 
 
 
Adresa zóny v systému Galaxy je sestavena ze tří 
částí. První část adresy je číslo komunikační linky 
(1), druhá část adresy zóny je adresa koncentrátoru 
RIO (00 – 12) a třetí částí adresy zóny je číslo 
smyčky na koncentrátoru      (1-8). Každé zóně může 
být přiřazen textový popis. 
2 koncentrátory na desce ústředny mají v továrním 
nastavení přiřazeny adresy 00 a 01. První 
koncentrátor má 4 zóny s adresami 1001 až 1004, 
druhý má zóny s adresami  1011 až 1018.   

Zapojení poplachové smy čky 
V továrním nastavení jsou poplachové smyčky 
nastaveny jako  1k dvojitě vyvážené se signalizací 
poruchy  pomocí rezistoru 3k. V následujícím 

zapojení poplachové smyčky je signalizován stav 
maskování, jestliže dojde současně k poplachovému 
a poruchovému stavu.  

 

Všechny nepoužité poplachové smyčky by měly být 
zakončeny rezistorem 1k zapojeným mezi svorku 
poplachové smyčky a svorku 0V. 
Volba konfigurace zapojení poplachové smyčky je 
možná v menu 51.46 = Vyvazeni zon . Pro každou 
poplachovou smyčku v systému lze individuálně 
zvolit typ vyvážení v menu  52.9=TypVyvazeni . 
Délka kabelu každé poplachové smyčky by neměla 
přesáhnout 500 m. Pro předvolby  11  a 12 (typ 
vyvážení poplachové smyčky) by délka kabelu 
neměla přesáhnout  100 m. 

Zapojení detektor ů 
Příklad připojení detektoru k poplachové smyčce 
ústředny:  

              
 

Výstupy 
Způsob adresace výstupů v systému Galaxy je stejný 
jako u poplachových smyček . Každý koncentrátor 
má k  dispozici 4 výstupy. Programování výstupů se 
provádí v menu 53=Programování výstup ů. 
 
Výstupy na desce ústředny: 
O/P adresa funkce typ výstupu poznámka 

1 1001 SIRENA otevřený 
kolektor 
spíná k zemi 

zátěž zapojit mezi 
OP1 a +12V 

2 1002 MAJAK otevřený 
kolektor 
spíná k zemi 

zátěž zapojit mezi 
OP2 a +12V 

3 99 V/V 
houkacka 

Audiovýstup 
pro 16 Ω 
reproduktor 

zátěž(reproduktor) 
zapojit mezi OP3 
a +12V 

Zapojení výstup ů 
Výstupy na základní desce ústředny a výstupy na 
koncentrátorech jsou zapojeno jako tranzistory s 
otevřeným kolektorem. Zátěž se zapojuje mezi +12V 
a svorku výstupu, který ji spíná k zemi. Pokud je 

Upozorn ění:  
Ethernetový 
modul a GPRS 
modul mohou 
být připojeny k 
ústředně  (na 
rozdíl od verzí 
ústředny 1.00   
a 1.11) 
sou časně – 
platí pro verzi 
firmwaru 3.00 a 
vyšší. 
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zapotřebí bezpotenciálový kontakt, je třeba osadit 
releový modul, např. RMM. 
 
Zapojení napájecích výstup ů 
Napájení připojených periferií je možné z výstupů 
+12V na desce ústředny . Svorky označené “0V” a 
“GND” jsou spojeny se “zemí” napájecí soustavy. 

 
Provoz 

První start 
Po zapnutí napájení, vyčkejte jednu minutu a na 
klávesnici se zobrazí zpráva “Configuring – Please 
Wait ”. Poté následuje zpráva “PRESS ANY KEY – 
TO SET UP . 
1. Stisknout libovolné tlačítko. 
2. Vybrat jazyk (11=Cesky). 
3. Vyberte tovární nastavení  (11=Czech Republic) . 
4. Pro přístup do systému, zadejte platný uživatelský 
kód (kód správce = 1234) a stiskněte klávesu ENT. 
Budou zobrazeny poruchy  v systému. Stiskem 
klávesy “ENT” budou akceptovány a bude možné 
vstoupit do ovládacího menu a povolit přístup do 
instalačního režimu.  
5. V menu “48 =Povol.pristup” povolit přístup do  
instalačního režimu. 
6. V menu 41=CAS/DATUM nastavit čas a datum. 
7. Pokud má být systém rozdělen do grup, povolit 
grupy nyní (63 ent 1 ent 1 ent ), před provedením dalších 
programových úprav      .  
8. Zvolit menu 72 = AUTO DETEKCE. V tomto 
režimu systém automaticky rozpoznává další 
periferní zařízení připojená do systému. 
 
Tovární nastavení kód ů 
Kód  správce: 1234 
Kód technika: 112233 
Po připojení všech periferních modulů se správnými 
adresami můžeme připojit systém k napájení. Po 
konfiguraci systému je na klávesnicích zobrazena 
následující hlavička: 
 

Honeywell FX YYY 
01:03  PA  01 LED 

Kde je: YYY = typ ústředny. 

Přístup do menu úst ředny 
Přístup do funkčního menu ústředny lze získat pouze 
vložením platného kódu a stiskem klávesy “ent”.  
Data se vkládají klávesami 0-9  a klávesami * a # 
klávesnice. 
Klávesy A> a <B se používají pro posouvání kurzoru 
nebo pro listování v nabídce funkčního menu. 

Klávesa ent  se používá při vkládání uživatelského 
kódu a pro potvrzení  prováděných operací a změn. 
Klávesa esc  se používá pro zrušení prováděných 
operací. 
 
Poznámka:       Uživatelé nemohou vstupovat do 

položek funkčního menu pro které nemají 
oprávnění. 

      

Režim technika 
Vstup do režimu technika je umožněn v menu 48.1.1 
= Technik  oprávněným uživatelem. Během 
následujících 5 minut musí technik vložit svůj kód a 
systém pak přejde režimu technika, kde platí 
následující: 
• Všechny sabotážní kontakty systému jsou 
ignorovány . 
• Technik má přístup do plného menu. 
• Změní se nápis na úvodní hlavičce klávesnice – 

indikace režimu technika. 
Opuštění režimu technika – vložením kódu technika 
a stiskem klávesy esc  – se systém vrátí do 
normálního stavu, kdy jsou hlídány sabotážní 
kontakty. 

Grupy 
Galaxy Flex má schopnost  rozdělení na oblasti nebo 
subsystémy nazývané grupy . Pokud je požadováno 
rozdělení objektu na grupy, je nutné začít 
programování v tomto menu. Počet grup závisí na 
typu ústředny a může být až 8. Každá poplachová 
smyčka musí být přiřazena do jedné grupy. Uživatelé 
mohou být přiřazeni do jedné nebo do více grup. 
Povolení režimu grup se nastavuje v menu 
63.1.1=Delit na grupy.  Grupy je možné přiřazovat 
jednotlivým uživatelům v menu 42.1.5=Priraz. grup .  
To povoluje jednotlivým uživatelům výběr grupy pro 
zapnutí nebo vypnutí. 
 
Přiřazení bezdrátových detektor ů  

1. Na klávesnici zvolte menu „52.2=VF zony”.  
2. Zvolte volnou adresu pro bezdrátový detektor a 

stiskněte ent  . 
3. Stiskněte 11 ent 1 ent  (52.2.11.1=Ser. cislo)  . 
4. Stiskněte * pro vstup do režimu učení – běží 

20sec, kdy ústředna očekává vyslání sériového 
čísla detektoru. 

5. Vložte do detektoru baterii a aktivujte sabotážní 
kontakt.Sériové číslo je během 2s zaznamenáno 
a krátce zobrazeno. 

• Pokud je signál slabší než 30%( 3/10) je po 2sec 
zobrazena zpráva „Signál je p říliš slabý.” 

• Pokud je sériové číslo již použito, následuje po 
dobu 2sec zpráva “Uz pouzito” a je zobrazena 
adresa zóny, která jej má přiděleno. 

• Je-li detektor vícesmyčkový, volte číslo smyčky 
v menu “52.2.11.2 = Smycka cis .” (1-6 nebo 0 
pro detektory s jedním vstupem. Více v 
manuálech bezdrátových detektorů. 
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6. Nezdaří-li se přiřazení detektoru do systému, 
vyjměte baterii z detektoru, na chvíli zkratujte 
napájecí přívody detektoru, vložte baterii zpět a 
opakujte výše popsaný postup. 

7. Pro další detektor opakujte postup od bodu 2. 

Další programovatelné funkce 
Všechny funkce ústředny jsou přístupné 
prostřednictvím funkčního menu. Hlavní úrovně 
funkčního menu jsou uvedeny v následující tabulce: 

10 =ZAPNUTI 
SYST. 

20 = PROHLIZENI 30 = TESTY 

11 = Vynech zony 21 = Zobraz zony 31 = Pruchodovy 
test 

12 = Casovane zap 22 = Historie EZS 32 = Test vystupu 
13 = Castecne zap 23 = System   
14 = Nucene zap 24 = Print  
15 = Gong 25 = Historie 

ctecky 
 

16 = Okamzite zap   
17 = Tiche cast.zap   
18 = Domaci zap   
19 = Zapnout vse   
   
40 = ZMENY 50 = TECHNIK 1 60 = TECHNIK 2 
41 = Cas/Datum 51 = Parametry 61 = Diagnostika 
42 = Kody 52 = Program. zon 62 = Plny test 
43 = Letni cas 53 = Program. 

vystup 
63 = Grupy 

44 = Posledni popl. 54 = Spoje 64 = Sestav zonu 
45 = Rizeni 
casovacu 

55 = Soak test 65 = 
Progr.casovacu 

46 = Vynech grupu 56 = Komunikace 66 = 
Predbez.kontrol 

47 = Dalkovy pristup 57 = Tisk 
konfigurace 

67 = Dalkovy reset 

48 = Povol.pristupu 58 = Klavesnice 68 = Skladba 
menu 

 59 = Rychle menu 69 = Kontrola 
vstupu 

 
70 = TECHNIK 3 
71 = SD karta 
72 = Autodetekce  

 

Každá z  uvedených položek  menu má vlastní sub-
menu, které je přístupné pomocí kláves  ent , esc , A 
a B . Některé z důležitých položek funkčního menu 
jsou uvedeny dále: 

Parametry (51 ent) 
• Příchodová doba (05 ent) – definuje čas na 

vypnutí. 
• Odchodová doba (04 ent) – definuje čas na 

zapnutí. 
• Doba sirény (01 ent) –čas sirény (továrně 

15min). 
• Zpožd ění sirén (02 ent) –zpoždění sirén (až do  

20min). 
• Úroveň resetu (65 ent) – definuje úroveň 

uživatelského kódu nutnou pro reset specifické 
poplachové nebo poruchové události.  

• Potvrzení poplachu (55 ent) – definuje způsob 
jakým je generován potvrzený poplach. 

• Přístup z klávesnice (54 ent) – zakazuje vypnutí  
klávesnicí během vstupního času. 

• Vf parametry (60 ent)  -  umožňuje přístup do: 

o Vf adresa (1 ent) -  povoluje/zakazuje adresy 
virtuálních  koncentrátorů. 

o Vf tisen (21 ent) -  povoluje/zakazuje adresy 
virtuálních  koncentrátorů. 

Programování zón (52 ent) 
• Funkce (1 ent) – definuje funkci zóny. 
• Textový popis (2 ent) – popis zóny (max. 16 

znaků). 
• Částečné zapnutí (5 ent) – přiřazení zóny funkci 

„Částečné zapnutí”. 
• Gong (4 ent) – definuje funkci zóny. 
• Grupa (10 ent) – přiřazení zóny do grupy (jsou-li 

grupy povoleny). 
• Typ vyvážení (9 ent) – změna předdefinovaného 

zakončovacího odporu pro vybranou zónu.  
• Aktivita detektoru (8 ent) – povolení kontroly 

aktivity pro  vybranou zónu.  
• Vf nastavení (11 ent)  -  umožňuje přístup do: 

o Sériové číslo (1 ent) - manuální nebo 
automatické vložení sériového čísla vf 
detektoru. 

o Smyčka číslo (2 ent) - číslo smyčky u vf 
detektorů s více vstupy. 

o Vf supervize (3 ent) – povolení periodické 
kontroly  vf detektorů. 

o Automatické volání (4 ent) – povolení 
nuceného nastavení klidového stavu vf 
detektorů po 5 sec. 

o Úroveň signálu (5 ent) –zobrazení úrovně 
signálu vf detektoru . 

Programování výstup ů (53 ent) 
• Typ výstupu  (1 ent) – definuje funkci výstupu. 
• Popis (5 ent) – popis výstupu (max. 12 znaků). 
• Režim výstupu (2ent) – umožňuje přístup do:  

o Paměť (1 ent) – výstup je aktivní až do 
vložení platného kódu.  

o Kopírovat (2 ent) – výstup sleduje aktivitu 
zvolené události. 

o Impuls  (3 ent) – výstup je aktivní po 
naprogramovanou dobu. 

• Výstup – grupy (7 ent) –přiřazení grup výstupu.  
• Funkce grafické klávesnice (6 ent) – nastavuje 

možnost zobrazení (2 ent) a ovládání (1 ent) 
výstupu na grafické klávesnici. 

• Výstupní polarita (3 ent) – klidová polarita 
výstupu (továrně „POZITIVNÍ” = při aktivaci spíná 
výstup k 0V). 

Komunikace (56 ent) 
Platí následující postup:  
• Menu 56.1 = Prenos zprav : 
• Menu 56.1.1 = Prijimace  - parametry přijímačů 1 

až 9 – (Cíl přenosu, formát , autotest).  
• Menu 56.1.2 = Reporty  – lze volit přenos na 

ARC (hlavní komunikační cíl) a AUX1 až 3 
(podružné komunikační cíle) 

• Nastavit číslo objektu (4 až 6ti místné). 
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• Nastavit u zvoleného cíle číslo instalace, přenos 
vybraných událostí z vybraných grup (19 typů 
událostí) a zvolit přijímače, na které bude 
odeslána nastavená sada událostí. 

• Stejným způsobem lze nastavit podružné 
komunikační cíle (AUX1 až 3). 

• Nastavit menu 56.1.3=Selhani komunikace  a 
56.1.4=Porucha linky . 

• V menu 56.3=Konfig.modulu nastavit parametry 
jednotlivých komunikačních tras (telefonní linka, 
GSM/GPRS, ethernet). 

• V menu 56.4=Dalkovy servis povolit připojení k 
ústředně po jednotlivých komunikačních trasách 
(telefonní linka, GSM, GPRS,ethernet, USB) jak 
pro přímé připojení tak pro zpětné volání. 

• V menu 56.4=Dalkove rizeni  lze povolit a 
nastavit ovládání systému příkazy SIA  a  SMS 
zprávami. 

Programování časova čů (65 ent) 
• Týdenní rozvrhy (1ent) – definuje týdenní 

rozvrhy pro požadované funkce . 
• Výstupy typu „ ČASOVAČ” (2 ent) – povoluje 

výstupy „ČASOVAČ” a přiřazuje jim týdenní 
rozvrh.  

• Automatické zapnutí (3 ent) – přiřazuje týdenní 
rozvrh pro automatické zapnutí pro každou grupu  

 
Kontrola p řístupu 
Moduly kontroly přístupu (DCM) mohou systém EZS 
doplnit o pokročilé funkce kontroly přístupu. Každý 
modul DCM dovoluje připojení 2 čteček s výstupem 
Wiegand pro řízení 2 nezávislých dveří nebo pro 
řízení dveří se vstupní a odchodovou čtečkou.  

Režim grup v kontrole p řístupu 
Plně lze využít funkcí kontroly přístupu pouze tehdy, 
je-li povoleno dělění systému na grupy (menu 
63.1.1=Delit na grupy) . Pak může být každá čtečka 
naprogramována pro řízení vstupu v jedné nebo více 
grupách systému. Vstup je umožněn pouze 
uživatelům s oprávněním do těchto grup.  

Uživatelé a p řístupové vzory 
Každý uživatel s právem přístupu může mít přidělen 
přístupový vzor. Přístupový vzor  je seznam grup  a 
časových rozvrh ů , který určuje do kterých grup a v 
jakých časových intervalech bude uživateli umožněn 
vstup. Pokud je v jedné grupě více dveří, pak uživatel 
získá oprávnění ke všem dveřím v dané grupě. Tento 
způsob snižuje potřebný čas a zjednodušuje 
programování systému. Pokud uživatel nemá 
přiřazen přístupový vzor, řídí se jeho přístupová 
práva právy pro EZS (grupy přiřazené uživatelskému 
kódu). 
 
Přístupový vzor lze pro každého uživatele nastavit v 
menu  42.1.09 = Vstupni vzor . V závislosti na typu 
ústředny je k dispozici až 20 přístupových vzorů , 
jejichž parametry lze programovat v menu 45.6 = 
Vstupni vzor . Pro každou grupu systému může být v 
přístupovém vzoru přiřazen týdenní rozvrh. Jestliže 

některá z grup nemá přiřazen týdenní rozvrh, pak 
uživatel s oprávněním pro tuto grupu má časově 
neomezený přístup do všech dveří této grupy. Pokud 
má grupa přiřazen týdenní rozvrh, má uživatel přístup 
pouze v časech, kdy je příslušný týdenní rozvrh ve 
stavu Vypnuto . Týdenní rozvrhy jsou programovány 
v menu 65 = Programování časovačů. 

Týdenní rozvrh 
Týdenní rozvrh je seznam  časů, kterým je přiřazen 
stav “Zapnuto”  a “Vypnuto”  a mohou být použity 
pro řízení některých funkcí systému. Pokud je 
týdenní rozvrh ve stavu  “Zapnuto” , může být 
systém ve stavu zastřeženo , mohou být omezeny 
přístupy, atd. Je-li týdenní rozvrh ve stavu  
“Vypnuto”  , je systém odstřežen, přístupy jsou 
povoleny, atd. V závislosti na typu ústředny, je k 
dispozici až 4 týdenní rozvrhy, každý s možností 
definovat v intervalu jednoho týdne až 42 časů, 
kterým je přiřazen stav “Zapnuto” nebo “Vypnuto” . 
 
Každému  týdennímu rozvrhu je možné přiřadit jeden 
z 4 ročních rozvrhů. Roční rozvrh  je seznam 40 
časových period v rámci jednoho roku,  během 
kterých je  funkce týdenního rozvrhu pozastavena 
nebo změněna. V době aktivního časového intervalu 
ročního rozvrhu moho nastat dva stavy: 

1. Týdenní rozvrh je “zmrazen” v aktuálním 
stavu (Zapnuto nebo Vypnuto) a jeho 
fungování bude pokračovat událostí 
nasledující po skončení časového intervalu 
ročního rozvrhu . 

Týdenní rozvrh může být nahrazen náhradním 
týdenním rozvrhem fungujícím po dobu aktivní 
periody ročního rozvrhu. 
42=Kódy  
Toto menu umožňuje nastavit jednotlivým uživatelům 
práva k ovládání systému.Každý uživatel v systému 
může mít přiřazeny následující atributy: kód, číslo 
bezkontaktní karty, číslo radiové klíčenky, úroveň 
kódu a grupy. Pro programování bezkontaktních 
karet je třeba nejdříve povolit přístupový režim – 
menu 69.1 . Dalším krokem je naprogramování čísla 
karty v menu 42.1.6.  Jsou-li použity klávesnice 
MK7Prox, je to možné učinit načtením čísla karty (po 
otevření menu 42.1.6 stiskneme současně klávesy  1 
& A a pak přiložíme kartu k MK7Prox). Při použití 
čtečky MAX nebo modulu MAXM2000 lze  číslo karty 
vložit pomocí klávesnice. Je-li požadována možnost 
zapínání a vypínání systému  kartou je nutné 
naprogramovat možnost ovládání systému kartou a 
to buď do menu 42.1.7. naprogramovat každému 
uživateli funkci 12 = Časované zapnutí  nebo funkci 
12 = Časované zapnutí přiřadit čtečce.  Číslo 
radiové klíčenky lze uživateli přiřadit v menu 42.1.10. 
 

Uvedení do provozu  

Prohlížení zón 
Zobrazení zóny  (21 ent ) –poskytuje informace o 
vybrané  zóně (název, stav, odpor, napětí, ...). 
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Průchodový test 
1. Výběr funkce”TEST  VŠECH ZÓN” (32 ent  2 ent  

2 ent  1)  pro provedení testu s aktivací bzučáku 
klá- vesnice. Alternativně lze volit test bez 
akustické odezvy (32 ent  2 ent  1 ent  1). Pokud je  
požadován,  je možný test vybraných zón – popis 
postupu je v plném instalačním manuálu. 

2. Aktivovat testované zóny. 
Poznámka : Není-li aktivována žádná zóna po 
dobu 20min, je test automaticky ukončen. 

3. Klávesou  « esc »  ukončit test.   
4. Výsledky průchodového testu lze zobrazit a 

prohlížet v menu  „HISTORIE EZS”   (22 ent). 

Test výstupu 
Výstupy jsou testovány podle funkce, např. „SIRÉNY” 
nebo „MAJÁK”. Při testu jsou aktivovány všechny 
výstupy mající zvolenou funkci. 
1. Vybrat funkci „TEST VÝSTUPU” (32 ent ). Na 

displeji bude zobrazena funkce 01=SIRENY”.  
2. Klávesami „A” a „B” nastavit typ výstupu, který 

bude testován. 
3. Stiskem klávesy „ent” vybrané výstupy 

aktivujeme. 
4. Opětným stiskem klávesy „ent” vybrané výstupy 

deaktivujeme. 
5. Opakováním postupu dle bodů 2. až 4. testujeme 

další výstupy. 
6.  Stiskem klávesy „esc” je test ukončen.  

Diagnostika (61 ent) 
Kontrola „Aktuálních hodnot” (1 ent ) nebo „Protokolu 
měření” (2 ent ). Funkce umožňuje okamžité provozní 
parametry modulů systému a případně je srovnávat s 
dříve naměřenými hodnotami.  

Plný test (62 ent) 
Funkce umožňuje vybrat až dvě zóny a plně zapnout 
grupu s tím, že pouze tyto dvě zóny mohou vyvolat 
poplachový stav grupy – dálkovou a místní 
signalizaci poplachu. 
Spušt ění plného testu: 
1. Výběr funkce „PLNÝ TEST” (62 ent ). 
2. Vybrat grupu pro test (jsou-li grupy povoleny). 
3. Klávesami „A” a „B” nebo zadáním adresy 

vybrat zónu pro test a potvrdit klávesou „ent”. 
Bude zobrazena nabídka pro výběr druhé zóny 
pro test. 

4. Další postup může být: 
• Pro test pouze jedné zóny stisknout „B” (NE). 

Systém spustí zapínací proceduru a po  jejím 
ukončení je funkce“PLNÝ TEST”  aktivní . 

• Pro přidání další zóny stisknout „A”, vybrat 
další zónu . Po jejím potvrzení klávesou „ent” 
systém spustí zapínací proceduru a po  jejím 
ukončení je funkce“PLNÝ TEST” opět aktivní . 

Ukon čení plného testu: 
• Vypnutí testované grupy.  

Programování kód ů  
Uživatelské kódy (1 ent)  
a výběr kódu (01 až 98 ent) . Dále lze u vybraného 
kódu nastavit: 
• Změna kódu (ent 1 ent) – změna uživatelského 

kódu  
• Změna úrovn ě (ent 2 ent) – řízení přístupu 

uživatele k jednotlivým funkcím systému 
• Změna jména (ent 3 ent) – jméno uživatele (6 

znaků). 
• Přiřazení grup (ent 6 ent) - řízení přístupu 

uživatele do jednotlivých grup systému 
• Číslo karty (ent 7 ent) – číslo karty přidělené 

uživateli. 
• Funkce karty  (ent 8 ent) – přiřazení funkce kartě 

(většinou zapínací funkce ).  
• Čtečka – klávesnice (ent 9 ent) – přiřazení 

klávesnice na které bude zobrazena zvolená 
funkce (např. průběh  zapínání) 

• Vf klí čenka (ent 10 ent) – přidělení vf klíčenky 
uživateli. 
o Naucit klí čenku (1 ent) 
o Vf tíseň (2 ent) 

 
Karty uživatel ů (2 ent) 
Hromadné přidání karet uživatelům.  
RF Batch Learn (3 ent) 
Hromadné přidání radiových klíčenek uživatelům.  
SMS zpravy (3 ent) . 
Přiřazení mobilního čísla 1 až 3 pro přenos SMS 
zpráv uživateli. 

Vybrané funkce zón 
Funkce #  Popis  

Volny 18 Nevyužité vstupy jsou ignorovány. 

Narušitel 03 Když je systém zastřežen, aktivace zóny 
způsobí plný alarm, který vyžaduje reset 
autorizovaným kódem. 

Vstupní 07 Zahájí proces vypínání stejně jako zóna 
Koncová. Nicméně, během zapínání funguje   
jako typ zóny Odchodová a nezkracuje 
odchodový čas. 

Koncova 01 Otevření zóny, pokud je nastaven systém 
nebo skupina spustí vstupní časovač. Otevření 
a zavření během odchodového času nastaví 
systém nebo přiřazené grupy do střežení.  

Odchodová 02 Bez alarmové odezvy během příchodové a 
odchodového času.  Zóny slouží k ochraně 
příchodové/odchodové trasy. 

Security 05 Aktivace zóny ve vypnutém stavu generuje 
lokální alarm (výstupy typu Houkačka aktivní), 
který nevyžaduje reset systému. Jakýkoli 
platný kód (úroveň 2 nebo vyšší),zruší poplach 
a resetuje systém. 

Keyswitch 09 Umožňuje použít zónu pro zapnutí, vypnutí a 
reset systému nebo přiřazených grup.    

PA 13 Aktivace této zóny ruší parametr Zpoždění 
sirény a vyvolá okamžitý plný poplach, který 
vyžaduje reset kódem s oprávněním pro reset 
PA. 

PA Tichý 14 Shodná se zónou PA s výjimkou akustické a 
optické signalizace, která je  potlačena. 
Kávesnice a sirény jsou bez odezvy na 
aktivaci zóny, aktivují se pouze výstupy PA.    
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Funkce #  Popis  

Požár 19 Zóna je nepřetržitě v provozu.Pokud je aktivní, 
ruší parametr Zpoždění sirény a vyvolá 
okamžitý plný poplach (aktivuje  výstupy 
Siréna, Maják, Požár) .   

Vybrané funkce výstup ů 
Option # Description 

Volny 11 Nevyužité výstupy jsou ignorovány. 

Sirény 01 Aktivace při  plném poplachu  během stavu 
Zapnuto. Funkce je ovlivněna parametrem 
51.1=Doba sirény.  

Maják 02 Aktivace při  plném poplachu  během stavu 
Zapnuto. Funkce je ovlivněna parametrem 
51.1=Doba sirény. 

Narušitel 04 Aktivace při  plném poplachu  během stavu 
Zapnuto. 

Zapnuto 
(Kopirovat) 

09 Aktivace pokud jsou přiřazené grupy ve stavu 
Zapnuto. 

Tamper 05 Aktivovánpři události Tamper některé zóny  
nebo modulu. 

 

Spinac SS 08 Používá se pro napájení detektorů, které 
vyžadují okamžité přerušení dodávky proudu 
pro reset, například některé detektory rozbití 
skla nebo detektory vibrací. 

Požár 16 Aktivován při aktivaci zóny Požár. 

Potvrzený 
alarm 

20 Aktivován při aktivaci dvou nezávislých zón 
během časového okna pro potvrzení alarmu – 
51.49.  

Porucha 76 Aktivován pokud je ústředna v poruchovém 
stavu. Do klidu přechází při odstranění všech 
poruch.  

Porucha 
linky 

21 Aktivován pokud je aktivní zóna Výpadek linky 
nebo telefonní komunikátor l detekuje poruchu 
po dobu delší než 30 sekund. 

Security 13 Aktivován pokud je aktivní zóna Security .    

Výpadek 
sítě 

14 Aktivován pokud je aktivní zóna Výpadek sítě 
nebopři výpadku síťového napájení. 

Vf rušení 66 Aktivuje se když některý z VF detektorů v 
systému  rozpozná úroveň rušení dostatečnou 
pro rušení radiového signálu. 

Vf 
supervize 

67 Aktivuje se při výpadku supervizního signálu u  
některého z VF detektorů v systému   

Časovač   
A nebo B 

29 
30 

Aktivuje se v souladu s aktivitou přiřazeného 
týdenního rozvrhu. 

Zapnutí a vypnutí systému 
Pro plné zapnutí systému  uživatel vloží svůj kód a 
stiskne klávesu A. 
Pro částečné zapnutí systému  uživatel vloží svůj 
kód a stiskne klávesu B. 
Pro vypnutí  systému uživatel vloží svůj kód a stiskne 
klávesu A nebo B.  

Zrušení poplachu, sabotážního poplachu 
a poruchy 
Poplachy, sabožní poplachy a poruchové stavy 
mohou být zrušeny vložením uživatelského kódu na 
klávesnici Po vložení kódu bude zobrazena 
poruchová nebo poplachová událost . Klávesami  A> 
a <B je možné zobrazovat jednotlivé události. 
Alarmové události mohou být zrušeny tlačítka ‘Off’ 

bezdrátové klíčenky nebo přiložením platné karty ke 
čtečce.  

Reset poplachu a poruchy 
Poplachové, sabotážní a poruchové události mohou 
být resetovány pokud: 
• pominula příčina události a  
• uživatel s dostatečným oprávněním prohlédl 
všechny události na klávesnici. 
Při resetu systému třídy zabezpečení 3 je 
kontrolováno zda je aktuální stav systému klidový. Po 
vložení platného uživatelského kódu je nutné 
prohlédnout všechny poplachové a poruchové 
události (klávesy A> a <B ). Stiskem klávesy esc je 
reset systému ukončen. Pokud uživatel nemá 
oprávnění pro reset systému, musí zavolat správce 
nebo technika – požadavek je zobrazen na 
klávesnici. 

Sabotážní poplach a uzam čení  
klávesnice 
Pokud je povolen (menu 51.62 = Uzamceni kl. ), řídí 
tento parametr dva stavy klávesnice: uzamčení a 
sabotážní poplach klávesnice.  
K uzam čení klávesnice  dojde, jestliže je vložen 
naprogramovaný počet neplatných kódů (0-10, 
továrně 6, 0 bez omezení). Klávesnice je uzamčena 
po dobu 90 sekund. Každé následující neplatné 
zadání kódu způsobí opět uzamčení klávesnice na 
90 sekund.  
Sabotážní poplach klávesnice nastane po zadání 
naprogramovaného počtu neplatných kódů(1-21, 
továrně 15, 0 bez omezení).  
Poznámka :Funkce uzamčení platí i pro neplatné 

karty a zablokování čtečky.   
 
Interní telefonní komunikátor 
Galaxy Flex má  vestavěný telefonní komunikátor. 
Příchozí telefonní linka se připojuje ke svorkám  
‘Line A B’  , telefonní přístroj lze připojit ke svorkám 
‘PHONE A B’  . Ústředna Galaxy by měla být prvním 
zařízením na telefonní lince. To umožňuje ústředně 
převzít i obsazenou linku. 
 
Dálkový servis 
Pokud je využíván dálkový servis, měl by být  v menu   
51.15.1=Identifika ční číslo systému 
naprogramován alfanumerický řetězec (max.16 
znaků) sloužící pro identifikaci ústředny na 
vzdáleném PC se servisním softwarem.  

Dálková diagnostika 
Dálková diagnostika je funkce ústředny umožňující 
pravidelnou kontrolu stavu a funkčnosti systému.  

Jak nastavit dálkovou diagnostiku 
� Vybrat Zpětné volání 1  (menu 56.4.3.1). 

� Vložit  Čas začátku  a Čas ukon čení 
diagnostiky (menu option 47.4.2). ústředna 
bude volat v náhodně zvoleném čase v 
naprogramovaném časovém intervalu. 
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� Vložit délku periody mezi jednotlivými relacemi 
(menu 47.4.6.1 = Perioda ). Délka periody je 
volitelná v rozmezí 0-365 dnů. 

� Nastavit volbu 47.4.6.2.3 = Bez 
upozorn ění/kódu .  

Kontrola aktivity poplachových smy ček 
Aktivita poplachových smyček může být 
monitorována způsobem nastavitelným v menu  
52.8=Aktivita detektoru .  U poplachových smyček je 
kontrolována aktivita během zvoleného časového 
intervalu nebo během zvoleného počtu cyklů 
zapnuto/vypnuto. Nastavení předvoleb pro kontrolu 
aktivity se provádí v menu 51.61. Pokud během 
zvoleného časového intervalu není poplachová 
smyčka aktivována, je ústřednou signalizována 
porucha čidla. 
 

Specifikace úst ředny 

Mechanické 
Skříň ústředny  
(s deskou a transformátorem) šířka: 337mm 

výška: 333 mm 
hloubka: 93mm 
váha: 1,8kg 

prostor pro akumulátor    10Ah Max  
rozsah pracovních teplot: -10oC až +55oC  
Relativní vlhkost:   0 – 85% 

Elektrické 
Napájecí napětí: 230 V a.c. (+10%, −15%) @ 50Hz 

Odběr ústředny 140 mA maximum 

Napájecí zdroj: Typ  A 
Akumulátor olověný, hermeticky uzavřený  

Max zvlnění výstupního 
napětí 

≤ 150 mV pk-pk 

 Verze “M” Verze “L” 

EN stupeň 2  - max. odběr 
proudu  

0.7 A 1,3A 

Minimální kapacita 
akumulátoru při 
max.zátěži 
(EN50131/PD6662 @ 12 
hod) 

8.4 Ah 17Ah 

Celkový výstupní proud 
zdroje 

1 A 2A 

Výstupní napětí  13.8 V (10 V až 14.5 V) 

Mezní napětí akumulátoru  
- odpojení 

10.7 V nominal 

Programovatelné výstupy: 

Op 1 

Op 2 

Op 3 (speaker) 

 

400 mA maximum sink current 

400 mA maximum sink current 

8 to 32 ohms or 400 mA 
maximum in switched d.c. mode 

PTC pojistky: 

AUX1 

Akumulátor 

 

1.1 A 

3 A 

 

Spot řeba periferních modul ů 
Modul Klidový 

odběr (mA)  
Odběr při 
poplachu  

(mA) 

Galaxy RIO (C072) (1) 30 30 

VF Portal (C079)  50 50 

Power RIO (P026) (1) 70 70 

Audio modul (C084) 60 60 

Mikrofonní modul (TP2-800GY) 10 10 

Klávesnice(CP050-xx) 70 90 

Klávesnice (CP051-xx) 90 130 

Grafická klávesnice (CP041-xx) 105 110 

Čtečka MAX4 (MX03) 35 35 

Modul DCM (C080) 65 65 

Vplex modul (C090) 75 75 

GPRS modul (A081-xx) 35 150(2) 

Ethernet modul  (A083-xx)  155 165(2) 

Poznámka 1:  Měřeno bez detektorů nebo připojené sirény. 
Poznámka 2:  Průměrný proud při komunikaci při normálním 
přenosu poplachové informace. 

  
Porovnání model ů 

Panel model Flex 20 Flex 50 Flex 100 

Zony (v ústředně) 12 12 12 

Zony (maximum) 20 52 100 

Telefonní  komunikátor Yes Yes Yes 

USB port v ústředně Yes Yes Yes 

Uživatelské kódy 23 48 98 

Grupy 3 4 8 

 Log událostí EZS 500 500 1000 

Log průchodů 500 500 1000 

Týdenní rozvrhy 2 4 4 

Klávesnice 4 4 8 

Klávesnice/čtečka 4 4 8 

Grafická klávesnice 1 1 1 

RIO / Power RIO 1 5 11 

Dveřní moduly (DCM) 2 4 4 

Max čtečky 4 8 8 

 

EN50131 Compliance 
This product is suitable for use in systems designed 
to comply with EN50131-3: 2009: 
� Security Grade: 2 
� Environmental Class: II 
� Power Supply Type: A 
� Alarm Transmission System: 2 

(options A, B, C & X) 
(options D2, T2, A2, S0, I0) 
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Approvals 
This product has been independently tested and certified 
by BRE to EN50131-3.  

The Galaxy Flex is compatible with the relevant parts of the 
following standards: 

EN50131-1: 2006 
+A1 2009 

Alarm systems - Intrusion systems General 
requirements (grade 2). 

EN50131-3: 2009 Alarm systems - Intrusion systems: Part 3 
Control and indicating equipment (grade 2). 

EN50131-5-3: 
2006+A1: 2009  

Alarm systems - Intrusion systems: Part 5-3 
systems using wire-free interconnections 
(grade 2). 

EN50131-6: 2008 Alarm systems - Intrusion systems - Power 
supplies (grade 2). 

EN50136-1-1:1998 
+ A2: 2008 

Alarm systems – Alarm transmission 
systems and equipment – General 
requirements for alarm transmission 
systems. 

EN50136-1-3:1998 Alarm systems – Alarm transmission 
systems and equipment- Requirements for 
systems with digital communicators using 
the public switched telephone network. 

EN50136-2-1:1998 Alarm systems – Alarm transmission 
systems and equipment – General 
requirements for alarm transmission 
equipment. 

EN50136-2-3:1998 Alarm systems – Alarm transmission 
systems and equipment – Requirements for 
equipment used in systems with digital 
communicators using the public switched 
telephone network. 

CE Standards , including all EN safety and EMC standards. 

R&TTE 99/5/EC  

PD6662:2004 & 
2010 

Scheme for the application of European 
Standards for intruder alarm systems. 

BS8243: 2010 Installation and configuration of intruder 
alarm systems designed to generate 
confirmed alarm conditions – code of 
practice 

Public Switched Telephone Network (PSTN) 
Approval 
The equipment has been approved to Council Decision 
98/482/EC for Pan -European single terminal connection to 
the Public Switched Telephone Network (PSTN). However 
due to differences between the individual PSTNs provided 
in different countries the approval does not, of itself, give 
an unconditional assurance of successful operation on 
every PSTN network termination point. In the event of 
problems contact the equipment supplier in the first 
instance. The system is designed to work with the following 
networks: 

Austria,  Belgium,  Denmark,  Finland,  France,  Germany,  
Greece,  Iceland,  Ireland,  Italy,  Liechtenstein,  Luxembourg,  
Norway,  Portugal,  Spain,  Sweden,  Switzerland,  The 
Netherlands,  United Kingdom 

 

Note:  Contact the equipment supplier before using 
the system on any network not listed. 

Warranty statement 
HONEYWELL SECURITY LIMITED WARRANTY 
Honeywell Security, and its divisions, subsidiaries and 
affiliates (“Seller”), 165 Eileen Way, Syosset, New York, 
11791, warrants its products to be in conformance with its 
own plans and specifications and to be free from defects in 

materials and workmanship under normal use and service 
for 24 months from the date stamp control on the product. 
Seller’s obligation shall be limited to repairing or replacing, 
at its option, free of charge for materials or labour, any 
product that is proved not in compliance with Seller’s 
specifications or proves defective in materials or 
workmanship under normal use and service. Seller shall 
have no obligation under this Limited Warranty or 
otherwise if the product is altered or improperly repaired or 
serviced by anyone other than Honeywell factory service. 
For warranty service, return product transportation prepaid 
to: 

Honeywell Security, 6 Aston Fields Road, Whitehouse 
Industrial Estate, Runcorn, Cheshire WA7 3DL 

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, WHICH 
EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE 
HERE OF. IN NO CASE SHALL SELLER BE LIABLE TO 
ANYONE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER 
WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR UPON ANY 
OTHER BASIS OF LIABILITY WHATSOEVER, EVEN IF 
THE LOSS OR DAMAGE IS CAUSED BY THE SELLER’S 
OWN NEGLIGENCE OR FAULT. 

Seller does not represent that the products it sells may not 
be compromised or circumvented; that the products will 
prevent any personal injury or property loss by burglary, 
robbery, fire or otherwise; or that the products will in all 
cases provide adequate warning or protection. Customer 
understands that a properly installed and maintained alarm 
may only reduce the risk of a burglary, robbery, fire or other 
events occurring without providing an alarm, but it is not 
insurance or a guarantee that such will not occur or that 
there will be no personal injury or property loss as a result.  

CONSEQUENTLY, SELLER SHALL HAVE NO LIABILITY 
FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE 
OR OTHER LOSS BASED ON A CLAIM THE PRODUCT 
FAILED TO GIVE WARNING. HOWEVER, IF SELLER IS 
HELD LIABLE, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, 
FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING UNDER THIS 
LIMITED WARRANTY OR OTHERWISE, REGARDLESS 
OF CAUSE OR ORIGIN, SELLER’S MAXIMUM LIABILITY 
SHALL NOT IN ANY CASE EXCEED THE PURCHASE 
PRICE OF THE PRODUCT, WHICH SHALL BE THE 
COMPLETE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST 
SELLER. 

This warranty replaces any previous warranties and is the 
only warranty made by Seller on this product. No increase 
or alteration, written or verbal, of the obligations of this 
Limited Warranty is authorized. 

ADI Global Distribution 
Brno - Dolní Heršpice 
Havránkova 33 
619 00 
 
Honeywell Security Group                                       
Newhouse Industrial Estate                                        
Motherwell 
Lanarkshire 
ML1 5SB 
UK 
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