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Nowoczesny system alarmowy wykorzystu-

j cy centrale alarmowe INTEGRA oferuje du-

o wi cej korzy ci ni  tylko zapewnienie po-

czucia bezpiecze stwa. Odpowiednio skonfi-

gurowany, z powodzeniem mo e zadba  tak-

e o podniesienie komfortu codziennego ycia 

domowników, oferuj c rozwi zania „inteli-

gentnego domu”.

Funkcjonalno  „inteligentnego domu” po-

lega na po czeniu sterowania odr bnymi in-

stalacjami, uzyskuj c w efekcie popraw  kom-

fortu oraz realne oszcz dno ci zu ycia energii. 

System inteligentny mo e obejmowa  np. in-

stalacje o wietleniowe, sterowanie roletami, 

ogrzewaniem, klimatyzacj  i wentylacj  czy 

nawet podlewaniem przydomowej zieleni. 

Rozbudowany system automatyki domowej 

wymaga odpowiedniego centrum sterowania. 

W przypadku centrali INTEGRA, rol  t  z po-

wodzeniem pe ni  mog  manipulatory senso-

ryczne INT-KSG. Swoim designem nawi zuj

do najnowszych trendów wzorniczych wyko-

rzystywanych w projektowaniu smartfonów 

i tabletów. Jednak zalety manipulatora INT-KSG 

to nie tylko atrakcyjny wygl d urz dzenia. Ofe-

ruje on równie  szereg rozwi za  maj cych na 

celu u atwienie codziennej obs ugi systemu.

Nowo ci  wprowadzon  w tej konstrukcji 

jest system menu szybkiego dost pu, w którym 

mog  znajdowa  si  grupy funkcji steruj cych 

prac  ca ego systemu inteligentnego. Za pomo-

c  pojedynczego polecenia realizowa  mo na 

nawet z o one funkcje, na przyk ad ca e sce-

nariusze dopasowane do konkretnych potrzeb 

u ytkownika. Przyk adowo, scenariusz „spo-

tkanie” mo e wy czy  g ówne o wietlenie, za-

czy  delikatne o wietlenie boczne, opu ci

rolety i wysun  ekran do projekcji filmowej. 

To wszystko mo liwe jest dzi ki funkcjonalno-

ci makropolece , u atwiaj cych automatyza-

cj  szeregu powtarzaj cych si  czynno ci.

Centrale INTEGRA charakteryzuj  si  rów-

nie  bardzo rozbudowanymi funkcjami komu-

nikacyjnymi. Doskona ym przyk adem mo e

by  ETHM-1 – modu  komunikacji TCP/IP, któ-

ry umo liwia na po czenie centrali INTEGRA 

z sieci  INTERNET. Dzi ki ETHM-1, u yt-

kownicy takiego  systemu uzyskuj  mo liwo

zdalnego sterowania systemem, gdziekolwiek 

si  znajduj  – pod warunkiem posiadania do-

st pu do Internetu.

Mo liwo ci komunikacyjne tak rozbudowa-

nej centrali doskonale wykorzystuje aplikacja 

MobileKPD2 PRO. Przeznaczona jest do instalo-

wania na smartfonach i tabletach wykorzystu-

j cych system operacyjny Android. Zamienia 

ona mobilne urz dzenie w zaawansowany ma-

nipulator o funkcjonalno ci zbli onej do INT-

KSG, pozwalaj c na zdalne sterowanie syste-

mem alarmowym i urz dzeniami automatyki. 

Obs uga systemu za pomoc  MobileKPD2 PRO 

jest równie prosta i intuicyjna. Dotykowy inter-

fejs pozwala na u ycie menu szybkiego dost pu 

zawieraj cego indywidualnie dopasowane ze-

stawy polece . Ze wzgl du na mo liwo  wyko-

rzystania dowolnego sposobu po czenia smart-

fona z Internetem, czy to za pomoc  sieci WiFi 

czy te  z u yciem transmisji danych 3G/GPRS, 

mo liwy jest dost p do systemu praktycznie 

z ka dego miejsca na wiecie.

Je eli jednak potrzebna jest jedynie podsta-

wowa funkcjonalno  zdalnej obs ugi systemu 

alarmowego, dobrym rozwi zaniem mo e by

skorzystanie z aplikacji MobileKPD2. Oferuje 

ona praktycznie te same funkcje co tradycyj-

ny manipulator centrali INTEGRA, dzi ki cze-

mu doskonale sprawdzi si  w realizacji zdal-

nej, podstawowej obs ugi systemu. Aplikacja 

MobileKPD2 dost pna jest dla platform Android 

oraz iOS, dzi ki czemu mo e zosta  zainstalo-

wana na praktycznie dowolnych, kompatybil-

nych z ni urz dzeniach przeno nych. 

Olbrzymie zainteresowanie mo liwo cia-

mi zdalnego sterowania systemem alarmowym 

sk oni y firm  SATEL do stworzenia kolejnej 

aplikacji mobilnej, przeznaczonej do zdalnej 

obs ugi prostego modu u alarmowego MICRA 

wyposa onego w komunikator GSM. Aplikacja 

Micra Control przeznaczona jest dla urz dze

wykorzystuj cych system Android wyposa o-

nych w modu  komunikacji GSM/3G. Pozwala 

ona za pomoc  pojedynczych polece  realizo-

wa  podstawow  obs ug  systemu alarmowego 

opartego o modu  MICRA. W tym przypadku 

komunikacja pomi dzy aplikacj  i modu em 

alarmowym odbywa si  za pomoc  SMS, jed-

nak bez konieczno ci zapami tania tre ci po-

lece  steruj cych prac  modu u. Oprócz same-

go sterowania, aplikacja Micra Control oferuje 

mo liwo  sprawdzenia stanu systemu w do-

wolnym momencie, prezentuj c informacj  na 

ekranie telefonu lub tabletu.

Jeszcze innym sposobem zdalnego sterowa-

nia systemem alarmowym INTEGRA, wyposa-

onym w modu  komunikacyjny ETHM-1, jest 

skorzystanie z wirtualnego manipulatora do-

st pnego za pomoc  przegl darki internetowej. 

W ten sposób istnieje mo liwo  zdalnej obs u-

gi bez konieczno ci instalowania dodatkowych 

aplikacji. Nawet korzystaj c w razie konieczno-

ci z komputera w kafejce internetowej czy pu-

blicznej bibliotece.

Firma SATEL wiele wysi ku wk ada w dyna-

miczny rozwój rozwi za , których celem jest 

u atwienie codziennej obs ugi systemu, zarów-

no lokalnie, jak i zdalnie, oraz uczynienie jej 

bardziej przyjemn . Zapraszamy do odwiedze-

nia portalu www.mieszkaj-bezpiecznie.pl, 

w ramach którego znale  mo na szereg porad 

s u cych poprawie bezpiecze stwa, jak 

i komfortu codziennego ycia domowego.
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