
Artyku  promocyjny

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technolo-

gii wp ywa na popraw  komfortu i atrakcyj-

no ci codziennego ycia. Rozwój ten nie omija 

równie  naszych domów. Coraz wi ksz  po-

pularno ci  ciesz  si  systemy automatyki – 

„inteligentnego domu”, które oferuj  nie tylko 

komfort, ale tak e pomagaj  w oszcz dzaniu 

coraz dro szej energii.

System inteligentny to rozwi zanie, w którym 

wyst puje wzajemna interakcja pomi dzy insta-

lacjami, np. systemem bezpiecze stwa, ogrze-

waniem, klimatyzacj , o wietleniem, czy pod-

lewaniem zieleni. W tradycyjnym podej ciu, 

niezb dny jest ca y szereg osobnych urz dze

steruj cych: termostat do instalacji grzewczej, 

panel steruj cy prac  klimatyzacji, sterowni-

ki do rolet czy programatory obs uguj ce auto-

matyczne podlewanie. W miar  wzrostu funk-

cjonalno ci ka dej z tych instalacji, sterowanie 

nimi staje si  coraz bardziej skomplikowane, 

i coraz trudniej zapanowa  nad utrzymaniem 

wsz dzie optymalnych ustawie .

W tej sytuacji pomocne staj  si  instalacje 

inteligentne. Za pomoc  wchodz cych w sk ad

systemu alarmowego szeregu czujników reagu-

j cych na zmiany w otoczeniu, i w oparciu o te 

sygna y serce systemu jakim jest centrala steru-

je poszczególnymi instalacjami. Przyk adem ta-

kiego dzia ania mo e by  sterowanie wiat em

w korytarzu w oparciu o sygna y z czujników 

ruchu. System mo e samoczynnie w cza  ta-

kie wiat o, uwzgl dniaj c przy tym por  dnia. 

Dodatkowo, automatyczne zgaszenie o wietlenia 

przyczynia  si  mo e do wymiernej oszcz dno-

ci kosztów energii elektrycznej.

System inteligentny musi równie  dopaso-

wa  si  do domowników. W momencie w któ-

rym domownicy opuszcz  dom i w cz  czuwa-

nie alarmu, wiat a w ca ym domu mog  zosta

wy czone, a zewn trzne rolety przeciww ama-

niowe mog  zosta  opuszczone. Innym przyk a-

dem mo e by  wykorzystanie sygna ów z czujek 

alarmowych wykrywaj cych otwarcie okna do 

w czania trybu oszcz dnego ogrzewania czy 

klimatyzacji. Dzi ki temu nie ma potrzeby pa-

mi tania o zamkni ciu zaworów czy wy czeniu 

klimatyzacji na czas wietrzenia pomieszczenia.

Na rynku znale  mo na wiele rozwi za  ofe-

ruj cych funkcjonalno  systemu inteligentne-

go. Ró ni  si  one mog  mi dzy sob  w sposób 

znacz cy nie tylko oferowanymi mo liwo cia-

mi, ale równie  ca kowitym kosztem realizacji. 

Szukaj c optymalnego rozwi zania, warto roz-

wa y  realizacj  systemu inteligentnego w opar-

ciu o zaawansowan  funkcjonalnie central  alar-

mow . Rodzina central INTEGRA firmy SATEL 

umo liwia wykorzystanie elementów systemu 

alarmowego do celów inteligentnego sterowa-

nia, bez konieczno ci dublowania urz dze  pe -

ni cych zasadniczo t  sam  funkcj .

Tym co dotychczas wyró nia o drogie rozwi -

zania dedykowane do budowy inteligentnych 

systemów w stosunku do tych wykorzystuj -

cych central  alarmow , to oprócz kwestii eko-

nomicznej równie  poziom skomplikowania do-

tycz cy sterowania tym systemem. Wychodz c

naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów fir-

ma SATEL wprowadzi a do oferty manipulator 

z ekranem dotykowym INT-TSG.

Urz dzenie to oferuje jako , prostot  i wygo-

d  obs ugi znan  z nowoczesnych smartfonów 

i tabletów. Kolorowy wy wietlacz graficzny po -

czony z pojemno ciowym panelem dotykowym 

powoduje, e obs uga systemu jest przyjemna 

i atwa. Du e ikony wy wietlane na ekranie u a-

twiaj  nie tylko w czanie i wy czanie czuwa-

nia, ale tak e dzi ki funkcjonalno ci makropo-

lece  pozwalaj  wykona  sekwencj  czynno ci 

za pomoc  pojedynczego dotkni cia.

Manipulator INT-TSG pozwala równie  zde-

finiowa  zawarto  ekranu statusu i dopasowa

j  do potrzeb u ytkowników. Mo na tam przed-

stawia  informacje o bie cym stanie systemu, 

czy umie ci  skróty do najcz ciej wykorzysty-

wanych funkcji.

Atrakcyjny i nowoczesny design, jak równie

dost pne dwie wersje kolorystyczne manipula-

torów INT-TSG powoduj , e stanowi  on b -

dzie doskona e uzupe nienie wystroju ka de-

go wn trza.

Doskona ym uzupe nieniem mo liwo ci intu-

icyjnego sterowania rozbudowanym systemem 

jest funkcjonalno  oferowana przez mobilne 

aplikacje SATEL. System umo liwia zdaln  kon-

trol  systemu nie tylko za pomoc  laptopa, ale tak-

e smartfonów i tabletów. Aplikacja MobileKPD-2 

Pro, dost pna dla urz dze  z systemami iOS oraz 

Android oferuje wygodne sterowanie systemem 

alarmowym z elemetami automatyki domowej. 

Pozwala to m.in. w cza  zraszanie w ogrodzie 

gdy jeste my zdala od domu.

Wiele dodatkowych informacji dotycz -

cych kwestii bezpiecze stwa, komfortu oraz 

nowoczesnych sposobów na zapewnienie 

oszcz dno ci energii znale  mo na na portalu

www.mieszkaj-bezpiecznie.pl, który w przy-

st pny i interesuj cy sposób przedstawia te 

wa ne dla wielu zagadnienia.

Nowa jako  obs ugi systemu 
alarmowego z elementami automatyki
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