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Mieszka cy niewielkich domków 
jednorodzinnych coraz cz ciej 
decyduj  si  na monta  systemu 

alarmowego. Jak  central  wybra  do za-
bezpieczenia takich obiektów? 

Decyzja o monta u systemu alarmowego 
to powa ny krok na drodze do zapewnienia 
bezpiecze stwa sobie i swoim bliskim. Aby 
okre li , w którym kierunku powinni my 
ten krok postawi , musimy odpowiedzie
sobie na kilka wa nych pyta :

jak bardzo zaawansowany ma by  nasz 
system?

z jakich sposobów jego obs ugi chcemy 
korzysta ?

czy system ma spe nia  funkcje inne ni
tylko alarmowe?

i przede wszystkim: jak du y jest budy-
nek, który chcemy zabezpieczy ?

Na rynku dost pne s  urz dzenia proste, 
przeznaczone g ównie do ochrony ma ych 
budynków, domów jednorodzinnych, dom-
ków letniskowych, kiosków czy niewielkich 
mieszka  lub punktów handlowo-us ugo-
wych. Istniej  te  rozwi zania stworzone 
z my l  o wi kszych lokalach czy domach 
jedno- lub wielorodzinnych, po centrale za-
awansowane, s u ce do zabezpieczania 
du ych, wielopi trowych budynków czy ca-
ych ich kompleksów. 

Poszukuj c rozwi zania, które idealnie 
sprawdzi si  w ma ych obiektach, zapew-
niaj c przy tym wygodn  obs ug  i ciekaw
funkcjonalno , warto przyjrze  si  nowej 
serii central alarmowych PERFECTA. 

PODSTAWA TO... 
PODSTAWA! 
Ka dy system alarmowy, aby móg  spe ni
swoja rol , musi posiada : central , urz -
dzenie steruj ce, czujk  i sygnalizator. 
Pierwsze z nich spe nia rol  serca systemu: 
odbiera informacje z urz dze  wykrywa-
j cych (np. czujek), przetwarza je i przesy-
a dyspozycje do innych urz dze  (np. uru-

chamia sygna  alarmowy w sygnalizatorze). 

W systemie PERFECTA mog  pracowa
nawet 32 czujki przewodowe, co w zupe -
no ci wystarczy, by zapewni  podstawow
ochron  niewielkiego domu. Centrale mog
tak e wspó pracowa  z ró nymi typami sy-
gnalizatorów – zarówno z modelami bez 
w asnego zasilania, jak i z posiadaj cymi 
wbudowany akumulator. Wygodn  lokal-
n  obs ug  ca ej instalacji zapewni manipu-
lator z du ym, czytelnym wy wietlaczem 
LCD i diodami LED informuj cymi o stanie 
systemu. 

CO JESZCZE POTRAFI 
CENTRALA? 
Centrale PERFECTA umo liwiaj  podzie-
lenie nadzorowanego obiektu na dwie stre-
fy. W ka dej mo na zdefiniowa  trzy tryby 
czuwania: nocny, dzienny i pe ny, co umo -
liwia dopasowanie sposobu ochrony do 
oczekiwa  u ytkowników.

Centrale posiadaj  wbudowany komu-
nikator GSM/GPRS, który umo liwia po-
wiadamianie g osowe i przez wiadomo ci 
tekstowe oraz zdalne sterowanie za pomo-
c  SMS. Modu  ten mo e obs ugiwa  dwie 
karty nano-SIM. Zapewnia to ci g o  ko-
munikacji: w przypadku problemów z za-
si giem sieci operatora pierwszej karty, cen-
trala automatycznie prze cza si  na drug .
Ciekaw  funkcj  jest mo liwo  zdalnego 
sprawdzania stanu konta kart prepaid oraz 
ustawienia powiadomie  przy przekrocze-
niu minimalnej kwoty dost pnych rodków. 
Modu  GSM/GPRS umo liwia tak e zdal-
n  obs ug  centrali za pomoc  aplikacji mo-
bilnej PERFECTA CONTROL, z u yciem 

której mo emy w czy  lub wy czy  czu-
wanie, sprawdzi  stan systemu oraz na bie-

co otrzymywa  informacje o zdarzeniach 
w naszej instalacji alarmowej.

Warto wiedzie , e seria PERFECTA obej-
muje modele central, które umo liwiaj  bu-
dow  systemów ca kowicie bezprzewodo-
wych (z szyfrowan czno ci  radiow )
oraz w pe ni przewodowych, a tak e hy-
brydowych, czyli cz cych funkcjonalno-
ci obu typów instalacji. Takie rozwi zanie 

zwi ksza elastyczno  przy budowaniu sys-
temu, co przyspiesza prace monta owe i ob-
ni a koszt ca ej instalacji. 

Cz  1: Prosta centrala 
alarmowa do podstawowej 
ochrony, ale z nowoczesn
obs ug  na co dzie .

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

komunikacja
GSM/GPRS

komunikaty 

PUSH

Jaki system 
alarmowy wybra ?

BD3 satel.indd 132BD3 satel.indd   132 2017-02-28 19:24:302017-02-28   19:24:30


