Artykuï promocyjny

INT-TSI – technologia w sïuĝbie
bezpieczeñstwa i komfortu

Systemy alarmowe oferujÈ coraz wiÚcej moĝliwoĂci. Korzysta z tego wielu inwestorów, decydujÈc siÚ na wybór systemu, który nie tylko
dba o bezpieczeñstwo mienia, ale takĝe zapewnia codzienny komfort domownikom. W takiej
roli doskonale sprawdzajÈ siÚ inteligentne systemy alarmowe, ïÈczÈce funkcje bezpieczeñstwa i automatyki domowej. Takie rozwiÈzanie
oferujÈ zaawansowane centrale alarmowe z rodziny INTEGRA. PotrafiÈ one zintegrowaÊ system alarmowy ze sterowaniem ogrzewaniem
i klimatyzacjÈ, oĂwietleniem, podnoszeniem
i opuszczaniem rolet, otwieraniem bramy, podglÈdem z kamer i videodomofonów czy nawet
podlewaniem przydomowej zieleni.
Taka funkcjonalnoĂÊ wymaga wygodnego
i ïatwego sposobu sterowania. Tradycyjne manipulatory systemu alarmowego doskonale
nadajÈ siÚ do podstawowej obsïugi systemu
– wïÈczania i wyïÈczania czuwania czy zmiany hasïa. DostÚpne na rynku nowoczesne
urzÈdzenia pozwalajÈ na proste i intuicyjne
sterowanie nawet najbardziej rozbudowanym
systemem. Takim urzÈdzeniem jest m.in. manipulator dotykowy INT-TSI, wprowadzajÈcy
nowÈ jakoĂÊ obsïugi inteligentnego systemu
alarmowego. DziÚki duĝemu ekranowi dotykowemu o przekÈtnej 7” zapewnia wygodÚ
obsïugi zarezerwowanÈ dotychczas jedynie
dla smartfonów i tabletów. Konstrukcja urzÈdzenia i interfejsu uĝytkownika czerpie z dobrodziejstw nowych technologii, podnoszÈc

wysoko poprzeczkÚ dla konkurencyjnych rozwiÈzañ.
Obsïuga systemu odbywa siÚ
caïkowicie za pomocÈ ekranu
dotykowego, na którym dostÚpne sÈ dla uĝytkownika przyjemne dla oka widĝety. CzÚĂÊ z nich
sïuĝy do przedstawiania informacji (np. o stanie: czuwania
alarmu czy teĝ urzÈdzeñ sterowanych za pomocÈ systemu automatyki), natomiast inne mogÈ
peïniÊ funkcjÚ klawiszy sterujÈcych. W celu zapewnienia wiÚkszej wygody
sterowania rozbudowanym systemem, widĝety
mogÈ byÊ umieszczone na róĝnych zakïadkach,
pomiÚdzy którymi moĝna siÚ ïatwo i szybko
przeïÈczaÊ. Elementy sterowania dostÚpne na
poszczególnych zakïadkach
mogÈ byÊ podzielone na grupy, w zaleĝnoĂci od peïnionej funkcji. Przykïadowo, zakïadka „system alarmowy”
moĝe zawieraÊ widĝety sïuĝÈce do zaïÈczania i wyïÈczania czuwania, podglÈdu
stanu systemu czy wyĂwietlania informacji o awariach.
Kolejna zakïadka moĝe zawieraÊ widĝety do sterowania np. oĂwietleniem w caïym domu, a jeszcze
inna – ogrzewaniem czy roletami. W ten sposób, ïatwo moĝna znaleěÊ potrzebne funkcje,
bez koniecznoĂci przechodzenia przez kolejne
poziomy menu.
OlbrzymiÈ zaletÈ manipulatora INT-TSI jest
teĝ moĝliwoĂÊ caïkowitej personalizacji interfejsu. Oznacza to, ĝe np. dzieci mogÈ mieÊ dostÚp jedynie do ograniczonej liczby funkcji
(zaïÈczanie i wyïÈczanie alarmu czy wezwanie pomocy), zaĂ ci, którzy bÚdÈ korzystaÊ z zaawansowanych opcji, mogÈ posiadaÊ rozbudowanÈ wersjÚ interfejsu. Taka personalizacja
pozwala teĝ dopasowaÊ wyglÈd menu do indywidualnych preferencji – dla kaĝdego uĝyt-

kownika instalator moĝe przygotowaÊ interfejs w wybranym wariancie kolorystycznym.
Nie sÈ to jednak jedyne funkcjonalnoĂci
nowego manipulatora INT-TSI. DziÚki moĝliwoĂci wyĂwietlania obrazu z kamer IP systemu telewizji dozorowej, dajÈcych podglÈd
np. na okolice furtki lub na ogród, nowy manipulator zaczyna peïniÊ rolÚ prawdziwego
centrum ochrony.
Manipulator INT-TSI posiada jednak nie tylko walory uĝytkowe – moĝe teĝ byÊ interesujÈcym, prestiĝowym elementem wystroju
wnÚtrza. DziÚki nowoczesnemu wyglÈdowi nawiÈzujÈcemu do wspóïczesnych trendów wzorniczych, dostÚpnoĂci w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy (biaïej i czarnej) oraz
moĝliwoĂci wybrania zdjÚÊ pokazywanych
w trybie wygaszacza ekranu INT-TSI z powo-

dzeniem moĝe wizualnie „wtopiÊ siÚ” we wnÚtrze, stanowiÈc jego nowoczesny komponent.
Czytelników zainteresowanych moĝliwoĂciami oferowanymi przez zaawansowane inteligentne systemy alarmowe zapraszamy
do odwiedzenia branĝowego portalu www.
mieszkaj-bezpiecznie.pl. Moĝna tam znaleěÊ
wiele cennych informacji i przykïadów korzyĂci, jakie mogÈ pïynÈÊ z inwestycji w inteligentne systemy alarmowe.
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