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ARTYKU  PROMOCYJNY SATEL

Manipulator zazwyczaj kojarzy si
z niedu ym, wisz cym na cia-
nie urz dzeniem, wyposa onym 

w klawiatur  i wy wietlacz lub kilka diod 
LED. Tak wygl daj  manipulatory standar-
dowe. Ich klawiatura s u y do wprowadza-
nia polece  w postaci hase  – kodów nu-
merycznych. W zale no ci od z o ono ci 
instalacji, ró ne kody mog  powodowa  wy-

cznie w czenie i wy czenie alarmu lub 
uruchamia  tak e inne funkcje obs ugiwa-
ne przez system. Niektóre modele manipu-
latorów, np. wspó pracuj ce z centralami 
serii VERSA oraz INTEGRA, do za czania 
i wy czania systemu, w zast pstwie ha-
s a wpisywanego z klawiatury, mog  wy-
korzystywa  karty zbli eniowe lub brelo-
ki. Urz dzenia bez wy wietlacza wymagaj
od u ytkownika konieczno ci zapami ta-
nia pewnych kombinacji steruj cych oraz 
znaczenia sygna ów wskazywanych przez 
diody. Modele wyposa one w wy wietlacze 
LCD s  za to du o atwiejsze w obs udze. 
Ekran wy wietla polecenia obs ugi oraz ko-
munikaty informuj ce u ytkownika o sta-
nie systemu. Dla w asnej wygody warto 
zatem wybra  manipulator posiadaj cy pol-
skoj zyczne menu. Takie urz dzenia znaj-
dziemy np. w ofercie SATEL. 

ROZBUDOWANY SYSTEM 
ALARMOWY – CO WYBRA ?
Do systemów alarmowych rozbudowanych 
o podstawow  automatyk  domow  prze-
znaczone s  bardziej zaawansowane urz -
dzenia steruj ce, takie jak np. manipula-
tor sensoryczny INT-KSG. Cho  na pierwszy 

rzut oka mo e on przypomina  modele stan-
dardowe, to dzi ki du emu wy wietlaczowi 
oraz dodatkowym klawiszom funkcyjnym 
zapewnia atwiejsz  obs ug  systemu. 
INT-KSG umo liwia tak e korzystanie 
z tzw. polece  MAKRO. Funkcjonalno
ta znacznie podnosi komfort u ytkowa-
nia takiego systemu. Umo liwia bowiem 
uruchomienie okre lonej sekwencji kilku 
czynno ci zaledwie jednym dotkni ciem 
odpowiedniego pola na manipulatorze. 
Takie polecenie mo e obejmowa  np. w -
czenie o wietlenia domu, zamkni cie rolet 
i bram wjazdowych na posesj  oraz za cze-
nie zraszania zieleni.

Je li natomiast cenimy sobie technolo-
gi  znan  ze smartfonów i tabletów oraz 
nowoczesny, atrakcyjny wygl d, wówczas 
lepszym wyborem b d  manipulatory do-
tykowe INT-TSG i INT-TSH. Na du ym, ko-
lorowym ekranie (4,3” dla INT-TSG lub 7” 
dla INT-TSH) wy wietlane s  ikony odpo-
wiedzialne za poszczególne funkcje syste-
mu lub zdefiniowane wcze niej sekwencje 
zdarze , czyli wspomniane ju  polecenia 
MAKRO. Dzi ki przejrzysto ci menu obs u-
ga manipulatorów dotykowych jest bardzo 
intuicyjna i atwa, co jest szczególnie istot-
ne, gdy u ytkownikami systemu b d  tak e
dzieci i seniorzy.

JEDNO URZ DZENIE 
– WIELE MO LIWO CI
Funkcjonalno  tych urz dze  jest napraw-
d  bogata, ale je li szukamy czego  wi cej, 
warto si gn  po jeszcze bardziej zaawan-
sowane manipulatory. Poza wcze niej opi-
sanymi funkcjami, mog  one dodatkowo 
wy wietla  obraz z kamer, np. umieszczo-
nych przy wej ciu na posesj . Dzi ki temu 
staj  si  prawdziwym centrum sterowania 
bezpiecze stwem. Ponadto mog  pe ni  rol
stacji pogodowej, wskazuj c prognoz  po-
gody pobran  z serwisu meteorologicznego. 
Wygl d takiego manipulatora mo e by  do-
stosowany do potrzeb u ytkowników dzi -
ki mo liwo ci wyboru tapet poszczegól-
nych ekranów (np. ulubionego zdj cia) oraz 
rozmieszczenia na nich wybranych ikon. 

Ka dy u ytkownik mo e mie  przypisany 
osobny zestaw funkcjonalno ci oraz sperso-
nalizowany wygl d dost pny po zalogowa-
niu si  do systemu. Urz dzeniem cz cym 
wszystkie opisane funkcje i oferuj cym 
wiele innych jest wyposa ony w 7” kolo-
rowy wy wietlacz dotykowy manipulator 
INT-TSI.

Wybieraj c manipulator do naszego sys-
temu alarmowego, pami tajmy tak e o tym, 
e jest to jeden z jego najbardziej wyeks-

ponowanych elementów. Zwró my uwag
nie tylko na to, by dobra  go pod wzgl dem
funkcjonalno ci i sposobu obs ugi, lecz tak-
e wygl du. W ofercie SATEL dost pnych 

jest wiele modeli manipulatorów, ró ni -
cych si  kszta tem, kolorem obudowy oraz 
pod wietlenia, dzi ki czemu mamy mo li-
wo  doboru urz dzenia idealnie pasuj ce-
go do wystroju wn trza, w którym ma zo-
sta  ono umieszczone. 

Sterowanie systemem alarmowym, 
czyli krótki przewodnik po manipulatorach
Ka dy system alarmowy, 
oprócz centrali, czujek 
czy sygnalizatorów, musi 
zawiera  równie  urz dzenia, 
dzi ki którym na co dzie
skomunikujemy si  z sercem 
systemu – central  alarmow .
S  to tak zwane manipulatory. 

SATEL sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 66, 80-298 Gda sk 

tel. 58 320 94 00 
e-mail: satel@satel.pl 

www.satel.pl 
www.mieszkajbezpiecznie.pl

BD5 satel.indd 54BD5 satel.indd   54 2016-04-27 19:40:132016-04-27   19:40:13



satel reklama BD5.indd 55satel reklama BD5.indd   55 2016-04-27 17:41:132016-04-27   17:41:13


