
Artyku  promocyjny

Zdalne zarz dzanie systemem alarmowym 

SATEL poprzez telefon i Internet

Nowoczesny system alarmowy mo e pozwoli  na 

zdalne zarz dzanie poprzez Internet – za pomo-

c  komputera, smartfona czy tabletu. Chc c sko-

rzysta  z takiej funkcjonalno ci, niezb dny jest 

odpowiedni modu  komunikacyjny – w przypad-

ku central INTEGRA firmy SATEL, takim urz -

dzeniem jest modu  ETHM-1. Za jego po rednic-

twem mo na po czy  si  z central  praktycznie 

z dowolnego miejsca na wiecie. Olbrzymie mo -

liwo ci komunikacyjne oferowane przez taki ze-

staw wymagaj  wsparcia ze strony odpowiednich 

aplikacji. Oprogramowanie GuardX pozwala po-

czy  si  z central  za po rednictwem sieci TCP/

IP (np. Internet), umo liwiaj c praktycznie pe -

ne zarz dzanie systemem. GuardX oferuje do-

st p do odczytu i filtrowania pami ci zdarze ,

podgl d stanu obiektu „na ywo” prezentowa-

ny z u yciem graficznych map obiektu, czy te

obs ug  systemu za pomoc  wirtualnego mani-

pulatora ekranowego.

Tam, gdzie liczy si  mo liwo  dost pu do 

systemu w ka dej sytuacji, nawet wtedy gdy 

nie mo na skorzysta  z komputera, pomoc-

ne mog  by  aplikacje mobilne MobileKPD2 

i MobileKPD2 Pro. Aplikacje te oferuj  funk-

cjonalno  manipulatora systemu alarmowego 

dla smartfonów i urz dze  przeno nych pra-

cuj cych z systemem Android oraz iOS. Za ich 

pomoc  zdalnie wykona  mo na wi kszo  ty-

powych zada  zwi zanych z bie cym zarz -

dzaniem systemem.

Ciekawym sposobem na zdalne zarz dzanie 

systemem alarmowym mo e by  centralny do-

st p do systemów INTEGRA z poziomu systemu 

stacji monitoruj cej STAM-2 Pro. Jest to rozwi -

zanie dla klientów poszukuj cych elastycznych 

rozwi za

d o s t o s o -

w a n y c h 

do zarz dzania rozproszonymi systemami, na 

przyk ad w organizacjach posiadaj cych wiele 

oddzia ów w ró nych miejscach, w których istot-

ne jest scentralizowane zarz dzanie.

Prze om w lokalnej obs udze inteligentnych 

systemów alarmowych INTEGRA

Centrale INTEGRA od samego pocz tku oferuj

du o wi ksze mo liwo ci, ni  tylko wykrywanie 

w amania. Umiej tnie z nich korzystaj c zreali-

zowa  mo na zaawansowane systemy inteligent-

nego domu, które zapewniaj  swoim u ytkowni-

kom zarówno komfort, jak i realne oszcz dno ci. 

System oparty o central  INTEGRA mo e reali-

zowa  mi dzy innymi takie funkcje jak: sterowa-

nie o wietleniem, ogrzewaniem i klimatyzacj ,

podnoszeniem i opuszczaniem rolet, podlewa-

niem ogrodu czy otwieraniem bramy gara o-

wej. Wygodne korzystanie z tak bogatej funk-

cjonalno ci wymaga odpowiedniego interfejsu 

u ytkownika. Nowo  w ofercie firmy SATEL 

– manipulator z ekranem dotykowym INT-TSG, 

wprowadza now  jako  obs ugi systemu inte-

ligentnego znan  dotychczas ze smartfonów 

i tabletów. Konstrukcja INT-TSG wykorzystuje 

4.3”, jaskrawy wy wietlacz TFT o rozdzielczo-

ci 480x272 pikseli, który zapewnia doskona-

 czytelno  wy wietlanych na nim napisów 

i ikon. Wspó pracuje on z panelem dotykowym 

wykonanym w technologii pojemno ciowej, dzi -

ki czemu nowy manipulator reaguje nawet na 

delikatne dotkni cia i nie wymaga dociskania 

ekranu. Uzupe nieniem panelu czo owego urz -

dzenia s  diody zamontowane w górnej jego cz -

ci, wskazuj ce najwa niejsze informacje o sta-

nie systemu alarmowego. Manipulator INT-TSG 

jest gotowy do pracy zaraz po wyj ciu z pude -

ka i pod czeniu do systemu. Codzienna obs uga

systemu z jego u yciem jest bardzo prosta i przy-

jemna. Wybieraj c na g ównym ekranie ikony, 

korzysta  mo na z najbardziej potrzebnych funk-

cji systemu – takich 

jak w czanie i wy -

czanie czuwania, czy 

przegl danie zdarze

i awarii. W momencie 

kiedy konieczne jest 

autoryzowanie ope-

racji za pomoc  kodu 

u ytkownika, w miej-

sce ikon pojawia si

pe noekranowa klawiatura numeryczna do wpi-

sania tego kodu. W przypadku u ywania rza-

dziej wykorzystywanych funkcji, dost pny jest 

tak e tak zwany tryb terminala, w ramach któ-

rego nowy manipulator symuluje dzia anie tra-

dycyjnego manipulatora dla centrali INTEGRA. 

W tym trybie zarówno u ytkownik, jak i insta-

lator maj  pe en dost p do wszystkich funk-

cji systemu.

Manipulator INT-TSG pozwala dopasowa

funkcjonalno  do indywidualnych potrzeb 

u ytkownika. Mo liwe jest skonfigurowanie 

ekranu wygaszacza, który mo e zawiera  wy-

brane przez instalatora elementy – wska ni-

ki informuj ce o bie cym stanie systemu, czy 

dodatkowe informacje. Nowe urz dzenie daje 

równie  mo liwo  wybrania „tapety” – grafi-

ki wy wietlanej na ekranie zgodnej z gustami 

u ytkownika.

Tym jednak co powoduje, e nowy manipu-

lator INT-TSG jest doskona ym rozwi zaniem 

w przypadku systemów alarmowych z rozbu-

dowanymi funkcjami automatyki, s  mo liwo-

ci definiowania makropolece . Dzi ki funk-

cji Makro, za pomoc  pojedynczego polecenia 

u ytkownik mo e uruchomi  ca  sekwencj

czynno ci – na przyk ad spowodowa  opusz-

czenie rolet zewn trznych i przygaszenie wia-

t a przygotowuj c salon do seansu filmowego. 

Ka de Makro w manipulatorze INT-TSG mo e

posiada  dowolnie przypisan  ikon , dzi ki cze-

mu odnalezienie w a ciwego polecenia w menu 

nie b dzie nastr cza  u ytkownikowi jakichkol-

wiek problemów.
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