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Wspó czesne alarmy zapewnia-
j  zarówno bezpiecze stwo, jak 
i proste sterowanie m.in. o wie-

tleniem, ogrzewaniem i innymi elementa-
mi inteligentnego domu. Aby zarz dzanie 
tak rozbudowanym i wszechstronnym sys-
temem by o przyjemne i wygodne, powsta-
y rozwi zania, które s  funkcjonalne, intu-

icyjne i – po prostu – adne.

ALARM DOMOWY 
W TELEFONIE 
Powiedzenie, e na wszystko jest aplikacja, 
sprawdza si  doskonale tak e w odniesieniu 

do domowych alarmów. Dzi ki dedykowa-
nym aplikacjom wygodne sterowanie syste-
mem mo e odbywa  si  zdalnie – niezale -
nie od tego, czy jeste my w swoim salonie, 
w ogrodzie, w pracy, u znajomych, w dele-
gacji, czy te  na wakacjach na drugim ko -
cu wiata. 

Aplikacje mobilne przeznaczone do ob-
s ugi alarmów domowych stanowi  funk-
cjonalne odbicie mo liwo ci samego syste-
mu. W przypadku niewielkich instalacji, 
np. bazuj cych na module MICRA, b d
umo liwia y realizacj  podstawowych po-
lece , takich jak za czanie i wy cza-
nie czuwania lub blokowanie wej . Z ko-
lei aplikacje s u ce do obs ugi wi kszych 
i bardziej zaawansowanych systemów, ta-
kich jak VERSA oraz INTEGRA, oferuj  ob-
s ug  funkcji zarówno z zakresu ochrony, 
jak i sterowania elementami automatyki do-
mowej, np. o wietleniem, bram  wjazdow ,
roletami.  

MANIPULATOR JAK TABLET 
Cho  rozwi zania mobilne s  bardzo wy-
godne, to jednak trzeba pami ta  o tym, e
w ka dej instalacji alarmowej musi si  zna-
le  przynajmniej jedno urz dzenie do ste-
rowania lokalnego. Dost pnych jest wiele 
modeli manipulatorów, które ró ni  si  nie 
tylko sposobem obs ugi, ale te  rozmiarem, 
kolorem i wygl dem. 

Ciekawym wyborem jest rodzina mani-
pulatorów SATEL: INT-TSG, INT-TSH oraz 
INT-TSI, w których tradycyjne przyciski 
i niewielkie wy wietlacze zosta y zast pio-
ne ekranami dotykowymi. Urz dzenia te 
umo liwiaj  m.in. za czanie i wy czanie 
czuwania, kontrolowanie stanu poszcze-
gólnych stref, sprawdzanie dziennika zda-
rze  czy sterowanie elementami automatyki 
domowej. Posiadaj  tak e opcj  fotoram-
ki, dzi ki czemu zyskuj  dodatkowe walory 
dekoracyjne. INT-TSI umo liwia dodatko-
wo spersonalizowanie profilu dla ka dego 
u ytkownika. Wszystkie funkcje oferowane 
przez te manipulatory dost pne s  z pozio-
mu dotykowego ekranu, na którym umiesz-
czane s  wid ety, np. pokazuj ce aktualn
godzin  i pogod . Dzi ki nim codzienna ob-
s uga jest niezwykle intuicyjna i przypomi-
na korzystanie z tabletu lub smartfona. 

Wygodne sterowanie domowym alarmem
Domowy alarm musi przede 
wszystkim spe nia  dwa 
podstawowe warunki: sk ada
si  z urz dze  gwarantuj cych 
pewno  pracy oraz by
dopasowany do charakterystyki 
samego budynku i do potrzeb 
u ytkowników takiego systemu. 
Równie wa ny jest tak e
sposób jego obs ugi, który 
powinien by  dostosowany do 
preferencji u ytkowników.
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