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Artyku  promocyjny

Wszyscy doskonale zdajemy sobie spraw

z tego, e zainwestowanie w instalacj  systemu 

alarmowego jest jednym z najlepszych sposo-

bów na zapewnienie poczucia bezpiecze stwa. 

Potwierdzaj  to zarówno statystyki policyjne, 

jak i zalecenia ubezpieczycieli. 

Decyduj c si  na tak  instalacj , nale y pami -

ta , e tak jak najlepsze garnitury, tak e system 

alarmowy powinien by  „uszyty na miar ”. 

W najprostszej wersji, czujki ruchu wykrywa

mog  ruch w chronionych pomieszczeniach. 

Lepszym rozwi zaniem b dzie uzupe nienie 

czujek ruchu ochron  obwodow  – czujka-

mi wykrywaj cymi otwieranie b d  forsowa-

nie drzwi oraz okien. Dzi ki temu, system 

wyposa ony w ochron  obwodow

zareaguje ju  na prób  wtargni cia

– a nie dopiero w momencie kiedy in-

truz dostanie si  do rodka. 

Dodatkow  zalet  ochrony obwodo-

wej jest to, e system mo e czuwa  równie

wtedy gdy domownicy znajduj  si  wewn trz 

obszaru chronionego – dzi ki funkcji zwa-

nej „czuwaniem dziennym”. Niektóre wspó -

czesne centrale alarmowe w szczególny spo-

sób u atwiaj  korzystanie z tej funkcjonalno ci

– przyk adem mog  by  centrale VERSA, wy-

posa one w specjalne klawisze oznaczone pik-

togramami – oprócz zwyk ego czuwania, mo -

na w nich atwo w czy  czuwanie dzienne lub 

nocne.

Wykorzystuj c mo liwo ci drzemi ce

w najbardziej rozbudowanych centralach alar-

mowych, takich jak INTEGRA 128 WRL fir-

my SATEL, oprócz poczucia bezpiecze stwa 

mo na zyska  rozwi zania podnosz ce kom-

fort codziennego ycia. Jest to mo liwe dzi ki 

funkcjonalno ci „inteligentnego domu”, dzi -

ki której atwo sterowa  ró nymi, dotychczas 

niezale nymi instalacjami. Przyk adem mo e

by  sterowanie o wietleniem – wiat o w ca-

ym domu mo e automatycznie zosta  wy -

czone po wyj ciu wszystkich domowników. 

Mo liwe jest te  automatyczne za czanie 

o wietlenia klatki schodowej, gdy czujka ru-

chu wykryje przechodz cego domownika.

Inn  wygodn  funkcj  jest wykorzystanie 

systemu inteligentnego do sterowania roleta-

mi zewn trznymi. System mo e samoczyn-

nie zadba  o opuszczenie rolet gdy mieszka-

nie b dzie opuszczane przez domowników, jak 

równie  podnie  rolety z chwil  ich powrotu. 

atwo te  sterowa  ca ymi grupami rolet z jed-

nego miejsca – na przyk ad zaciemni  wszyst-

kie okna w salonie na czas seansu filmowego.

System inteligentny to równie  oszcz d-

no ci, co jest wa ne zw aszcza przy stale ro-

sn cych kosztach energii. W tym przypad-

ku rozbudowany system mo e automatycznie 

wy czy  ogrzewanie lub klimatyzacj  w po-

mieszczeniu, które w a nie wietrzymy przy 

uchylonych oknach. Podobnie, wychodz c

z domu system automatycznie prze czy ogrze-

wanie czy klimatyzacj  w tryb oszcz dno ci, 

by automatycznie wróci  do standardowej pra-

cy we w a ciwym momencie. Dodatkowo wy-

korzystuj c funkcje komunikacyjne, mamy za-

wsze mo liwo  zdalnego sterowania systemu 

za pomoc  telefonu komórkowego, czy kompu-

tera z dost pem do internetu. 

Pewn  ekstrawagancj , któr  równie  mo-

emy zrealizowa  w systemach inteligentnych 

jest pod czenie urz dze  zraszaj cych ogród 

do naszego systemu inteligentnego. Dzi ki 

temu nie b dziemy ju  musieli martwi  si

o to, czy po powrocie z wakacji przed domem 

zastaniemy spalony s o cem, po ó k y traw-

nik – system automatycznie o zaprogramowa-

nych porach uruchomi zraszacze, pod warun-

kiem e akurat nie pada  deszcz.
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Nowoczesne instalacje 

– alarm + automatyka

Przy takiej rozbudowanej funkcjonalno ci, 

niezb dnym dodatkiem staje si  odpowied-

nie „centrum dowodzenia”. Idealnym 

przyk adem urz dzenia, które w atwy 

sposób pozwala korzysta  z wszyst-

kich dobrodziejstw systemu inteligent-

nego jest manipulator sensoryczny 

INT-KSG przeznaczony do central 

INTEGRA. Funkcje MAKRO w któ-

re jest wyposa ony, pozwalaj  uru-

chamia  nawet bardzo z o one czynno-

ci za pomoc  wy wietlanych na jego ekranie 

Menu – w porównaniu ze sterowaniem za po-

moc  zwyk ych manipulatorów, jest to du e

udogodnienie.

Wi cej ciekawych rozwi za , które mog

sta  si ród em inspiracji znale  mo na

na portalu tematycznym www.mieszkajbez-

piecznie.pl. Zapraszamy do jego odwiedzenia 

wszystkich zainteresowanych nie tylko bezpie-

cze stwem, ale tak e podniesieniem wygody 

codziennego ycia.
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Manipulator sensoryczny 
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