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Centrale alarmowe ciesz¹ siê

du¿ym zainteresowaniem. Na

ich zamontowanie decyduj¹ siê

w³aœciciele mieszkañ, domów

jednorodzinnych oraz szefowie

firm.

Do stworzenia najprostszego systemu alar-

mowego potrzeba centrali alarmowej –

urz¹dzenia steruj¹cego, czujek i sygnaliza-

torów.

W ofercie firmy Satel znajduj¹ siê prostsze

centrale, jak CA-8MX i CA-4V1 oraz cen-

trale z bardziej rozwiniêtymi funkcjami,

takie jak CA-10 lub CA-6. Najbardziej za-

awansowanymi centralami s¹ urz¹dzenia

z serii INTEGRA. 

Bardzo wa¿nym elementem systemu alar-

mowego s¹ czujki, bowiem to one powia-

damiaj¹ centralê o tym, czy ktoœ niepowo-

³any dosta³ siê na teren chronionego bu-

dynku. Szeroki asortyment produktów

obejmuje czujki ruchu: dualne – SILVER

lub COBALT i czujki podczerwieni –

GRAPHITE lub AQUA, a tak¿e czujki ma-

gnetyczne, czujki zbicia szk³a INDIGO oraz

czujki gazu: ziemnego, propan-butanu, cza-

du i gazów usypiaj¹cych. 

Kolejnym niezbêdnym elemen-

tem systemu s¹ sygnalizato-

ry. Ze wzglêdu na detekcjê

wyró¿nia siê sygnalizatory

akustyczne, optyczne lub

optyczno-akustyczne, a ze

wzglêdu na monta¿: we-

wnêtrzne i zewnêtrzne. 

Do wydawania poleceñ centrali

alarmowej potrzebny jest manipulator.

Produkowane s¹ dwa rodzaje manipulato-

rów: LED – które komunikuj¹ siê z u¿yt-

kownikiem za poœrednictwem diod LED

oraz LCD – które komunikuj¹ siê przez

wyœwietlacz.

Chc¹c, by system alarmowy realizowa³ in-

ne funkcje – poza ochron¹ ¿ycia i mienia –

musimy wybraæ bardziej zaawansowane

urz¹dzenie steruj¹ce, np. centralê

INTEGRA. Jej atutem jest mnogoœæ funk-

cji, m.in. obs³uga zamków szyfrowych, pro-

wadzenie monitoringu oraz realizacja auto-

matyki domowej. Zdalne sterowanie urz¹-

dzeniami podnosi komfort ¿ycia oraz obni-

¿a koszty zu¿ycia energii. Dodatkowo czy-

ni mienie bardziej bezpiecznym, gdy¿ np.

pozwala symulowaæ obecnoœæ domowni-

ków poprzez sterowanie oœwietleniem i ro-

letami, co mo¿e odstraszaæ potencjalnych

w³amywaczy.

Sterowanie oœwietleniem, ogrzewaniem,

klimatyzacj¹, a nawet automatycznym zra-

szaniem ogrodu mo¿liwe jest zarówno przy

pomocy telefonu stacjonarnego jak i ko-

mórkowego. Aby sterowaæ urz¹dzeniami

przez wiadomoœæ SMS niezbêdne jest wypo-

sa¿enie systemu w modu³ komunikacyjny

GSM-4S.

Innym urz¹dzeniem, które pozwala

sterowaæ i prowadziæ podgl¹d sytemu

alarmowego, jest modu³ ETHM-1.

Umo¿liwia on sterownie systemem

przy pomocy telefonu komórkowego,

przegl¹darki WWW lub przy u¿yciu note-

booka z zainstalowanym programem

GUARDX.

Firma Satel stworzy³a równie¿ – na potrze-

by rynku – dwukierunkowy system bez-

przewodowy ABAX, który mo¿e wspó³pra-

cowaæ z dowoln¹ central¹ alarmow¹, ale

pe³n¹ funkcjonalnoœæ uzyskuje jedynie

w po³¹czeniu z INTEGR¥. System radio-

wy ABAX obs³uguje urz¹dzenia bezprze-

wodowe w oparciu o kontroler ACU-100 i,

podobnie jak centrala INTEGRA, mo¿e za-

bezpieczaæ obiekty o du¿ym ryzyku szkód. 

Zakup systemu alarmowego to inwestycja

na wiele lat. O jego zamontowaniu warto

pomyœleæ ju¿ na etapie budowy domu. Bo-

wiem wtedy mo¿na przygotowaæ siê na roz-

budowê systemu w przysz³oœci, np. pod k¹-

tem po³o¿enia okablowania. Bardzo wa¿ne

jest, aby system alarmowy montowany by³

przez profesjonalnego instalatora, takiego

który zaprogramuje centralê zgodnie

z oczekiwaniami u¿ytkownika oraz bêdzie

pod telefonem, gdy tylko wydarzy siê coœ

niespodziewanego.
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PREZENTACJA

Centrala alarmowa to coœ wiêcej ni¿ tylko informowanie o alarmie.

Obecnie urz¹dzenie to umo¿liwia równie¿ realizacjê automatyki 

domowej, co czyni ¿ycie bardziej

komfortowym.

System alarmowy – z czego siê
sk³ada i co potrafi?
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