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Rozwijając linię swoich produktów, firma SATEL dużą wagę przykłada do 

elementów systemu, z którymi jego użytkownik ma największą styczność. 

Takim urządzeniem jest niewątpliwie manipulator. Jest to jeden z elemen-

tów wchodzących w skład instalacji alarmowej, który ze względu na peł-

nioną funkcję zainstalowany jest z reguły w wyeksponowanym miejscu. 

To wszystko powoduje, że manipulator systemu alarmowego powinien 

być nie tylko niezawodny i zapewniać przyjazną obsługę, ale również po-

winien charakteryzować się atrakcyjnym wyglądem.

Inteligentne systemy alarmowe SATEL bazujące na centralach z rodziny 

INTEGRA oferują szeroki wachlarz możliwości związany z zapewnie-

niem bezpieczeństwa i komfortu. Wykorzystując zaawansowane moż-

liwości automatyki domowej oferowane przez te systemy można cieszyć 

się takimi funkcjami jak automatyczne sterowanie oświetleniem, sa-

moczynne podnoszenie i opuszczanie rolet, oszczędzanie energii dzię-

ki przemyślanemu sterowaniu ogrzewaniem czy klimatyzacją czy nawet 

podlewanie ogrodu. Do wygodnej obsługi tak rozbudowanej funkcjonal-

ności niezbędny jest zupełnie nowy interfejs użytkownika. Dodatkowo, 

oczekiwania rynku nieustannie ewoluują w stronę interfejsów wykorzy-

stujących ekrany dotykowe znane ze smartfonów i tabletów. Manipulator 

INT TSG to odpowiedź na te wszystkie potrzeby. Stanowi on bowiem ide-

alne rozwiązanie dla użytkowników systemów łączących funkcje alar-

mowe i automatyki domowej oczekujących wygody i intuicyjności przy 

codziennej ich obsłudze. 

Konstrukcja INT-TSG wykorzystuje 4.3", jaskrawy wyświetlacz TFT 

o rozdzielczości 480 × 272 pikseli, który zapewnia doskonałą czytelność 

wyświetlanych na nim napisów i ikon. Współpracuje on z panelem doty-

kowym wykonanym w technologii pojemnościowej, dzięki czemu nowy 

manipulator reaguje nawet na delikatne dotknięcia i nie wymaga doci-

skania ekranu. Uzupełnieniem panelu czołowego urządzenia są diody 

zamontowane w górnej jego części, wskazujące najważniejsze informa-

cje o stanie systemu alarmowego.

Codzienna obsługa systemu z jego użyciem jest bardzo prosta i przyjem-

na. Wybierając na głównym ekranie ikony, korzystać można z najbardziej 

potrzebnych funkcji systemu – takich jak włączanie i wyłączanie czuwa-

nia, czy przeglądanie zdarzeń i awarii. W momencie kiedy konieczne jest 

autoryzowanie operacji za pomocą kodu użytkownika, w miejsce ikon po-

jawia się pełnoekranowa klawiatura numeryczna do wpisania tego kodu. 

W przypadku używania rzadziej wykorzystywanych funkcji, dostępny 

jest także tak zwany tryb terminala, w ramach którego nowy manipulator 

symuluje działanie tradycyjnego manipulatora dla centrali INTEGRA. 

W tym trybie zarówno użytkownik, jak i instalator mają pełen dostęp do 

wszystkich funkcji systemu.

Manipulator INT-TSG pozwala dopasować funkcjonalność do indywi-

dualnych potrzeb użytkownika. Możliwe jest skonfigurowanie ekranu 

wygaszacza, który może zawierać wybrane przez instalatora elemen-

ty – wskaźniki informujące o bieżącym stanie systemu, czy dodatkowe 

informacje. Nowe urządzenie daje również możliwość wybrania „tape-

ty” – grafiki wyświetlanej na ekranie zgodnej z gustami użytkownika.

Tym jednak co powoduje, że nowy manipulator INT-TSG jest doskona-

łym rozwiązaniem w przypadku systemów alarmowych z rozbudowany-

mi funkcjami automatyki, są możliwości definiowania makropoleceń. 

Dzięki funkcji Makro, za pomocą pojedynczego polecenia użytkownik 

może uruchomić całą sekwencję czynności – na przykład spowodować 

opuszczenie rolet zewnętrznych i przygaszenie światła przygotowując 

salon do seansu filmowego. Każde Makro w manipulatorze INT-TSG 

może posiadać dowolnie przypisaną ikonę, dzięki czemu odnalezienie 

właściwego polecenia w menu nie będzie nastręczać użytkownikowi ja-

kichkolwiek problemów.  Więcej informacji o inteligentnych rozwiąza-

niach SATEL znaleźć można na stronie www. mieszkaj-bezpiecznie.pl
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