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Bezpiecze stwo to jedna z podstawowych potrzeb cz owieka. To w a-

nie ono decyduje o komforcie naszego codziennego ycia. Dlatego 

zabezpieczaj c swój dom musimy mie  pewno , e system alarmo-

wy, który b dzie sta  na stra y naszej prywatno ci spe nia najwy sze 

standardy jako ci. W nowoczesnych laboratoriach firmy Satel powstaj

rozwi zania, którym zaufa y tysi ce ludzi w Polsce i na wiecie.

Liczy si do wiadczenieLiczy si  do wiadczenie
Firma SATEL powsta a w 1990 roku i jest jed-

nym z najwa niejszych europejskich produ-

centów elektroniki alarmowej. Wysokiej klasy 

specjali ci oraz doskona e zaplecze sprz -

towe pozwala firmie na oferowanie wysokiej 

klasy inteligentnych systemów alarmowych. 

Na produkty firmy sk adaj  si  m. in. centrale 

alarmowe, sygnalizatory, czujki, modu y ko-

munikacyjne, systemy bezprzewodowe oraz 

urz dzenia kontroli dost pu. Du ym atutem jest fakt, e Satel jest rów-

nie  producentem oprogramowania steruj cego do wszystkich swo-

ich produktów. Dzi ki temu cechuje je wygodna i intuicyjna obs uga, 

szczególnie przyjazna polskim u ytkownikom.

Dom zawsze pod kontrolDom zawsze pod kontrol
Systemy alarmowe Satel, poza podstawowym zadaniem jakim jest za-

pewnienie bezpiecze stwa, oferuj  szereg dodatkowych mo liwo ci. 

Budowane w oparciu o produkty gda skiej firmy inteligentne syste-

my pozwalaj  kontrolowa  to co si  dzieje w domu – nawet z drugiego 

ko ca wiata! Umo liwiaj  to modu y komunikacyjne, zapewniaj ce 

czno  telekomunikacyjn . Dzi ki temu, u ytkownik ma dost p do 

systemu alarmowego poprzez telefon lub/i Internet. Przyk adem prak-

tycznego zastosowania tego rozwi zania jest zdalny system powiada-

miania. Dzi ki niemu u ytkownik ma mo liwo  bycia informowanym 

o wszelkich, interesuj cych go zdarzeniach. Mo e to by  zarówno pró-

ba w amania, nieautoryzowane wej cie na teren posesji, jak równie

powrót innych domowników lub ich wej cie do danego pomieszczenia 

(funkcja szczególnie przydatna w przypadku dzieci). System przeka e

o tym informacj  dzwoni c na wybrany numer telefonu, wysy aj c wia-

domo  sms lub za po rednictwem poczty elektronicznej.

Nie tylko w amanieNie tylko w amanie
Alarm mo e powiadamia  rów-

nie  o innych, niekoniecznie 

zwi zanych z w amaniem nie-

bezpiecze stwach. Wyposa ona 

w odpowiednie czujki instalacja 

zadzia a tak e w przypadku ulat-

niaj cego si  gazu, wydobywaj cego si  czadu lub zalania. O zda-

rzeniu powiadomi jednocze nie wybrane przez nas osoby i s u by. 

Niebezpiecze stwa nie s  jednak jedyn  informacj  jak  system mo e

nam przekaza . Odpowiednio skonfigurowany oferuje swoim w a ci-

cielom szereg niezwykle wygodnych u yteczno ci.

Równie  funkcjonalno  modu ów komunikacyjnych nie ogranicza 

si  jedynie do funkcji powiadamiania. Przy zastosowaniu telefonu ko-

mórkowego u ytkownik mo e równie  w czy  piec i ustawi  wy sz

temperatur  w pomieszczeniach lub opu ci  rolety. Mo liwo  komu-

nikowania si  z domem u atwi  mo e wówczas ycie nie tylko nam, ale 

równie  osobom starszym, zazwyczaj maj cym opory przed korzysta-

niem z nowoczesnych urz dze . Wystarczy, e zasygnalizuj  taki pro-

blem podczas rozmowy telefonicznej.

Liczy si jakoLiczy si  jako
Aby system alarmowy dzia a  odpowiednio konieczne jest zapewnie-

nie najwy szej jako ci wszystkich jego elementów. Dlatego urz dzenia 

Satel poddawane s  szeregowi 

testów na ka dym etapie pro-

dukcyjnym, a system ewidencjo-

nowania pozwala na ledzenie 

historii ka dego produktu. To 

w a nie rygorystyczne procedu-

ry pozwalaj  produktom z logo 

Satel cieszy  si  du ym zaufa-

niem zarówno w ród u ytkow-

ników, jak i instalatorów.
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