
Artyku  promocyjny

Wygoda to w dzisiejszym wiecie absolutna 
podstawa i punkt wyj cia dla wszystkich no-
woczesnych technologii. Zadaniem urz dze ,
którymi si  otaczamy, jest przecie  podnosze-
nie komfortu naszego ycia i sprawianie, by-
my ka dego dnia mogli czerpa  z niego pe -

nymi gar ciami, nie trac c przy tym czasu na 
czynno ci, które mog  by  automatycznie wy-
konane za nas.

Urz dzenia tworz ce nasz domowy inteligent-
ny system alarmowy powinny spe nia  dok ad-
nie te same kryteria. Z jednej strony powinny 
gwarantowa  bezpiecze stwo, a z drugiej spra-
wia , by codzienne korzystanie z rozwi za  do-
starczanych przez taki system by o proste, in-
tuicyjne i dok adnie odpowiada o potrzebom 
i wymaganiom w a cicieli. Warto wi c zdecy-
dowa  si  na urz dzenia pewne i sprawdzone, 
które oferuj  szeroki zakres stale rozwijanych 
opcji. Dzi ki temu w nieinwazyjny sposób nasz 
system mo e rozszerza  swoj  funkcjonalno
na tej samej zasadzie, co regularnie uaktualnia-
ne urz dzenia mobilne.

Pi kna strona bezpiecze stwa 
i komfortu
Zapewnienie komfortowej obs ugi systemu alar-
mowego, umo liwiaj cej wygodne korzysta-
nie z bogatej palety zaawansowanych opcji, to 
rola urz dzenia steruj cego, czyli manipulato-
ra. W zwi zku z pe nion  funkcj  jest on najcz -
ciej instalowany w wyeksponowanym miejscu 

w domu. Dlatego te  powinien by  z jednej stro-
ny atrakcyjny wizualnie, a z drugiej nie rzuca
si  zbytnio w oczy i wpasowywa  w ka de wn -
trze. Rozwi zaniem, które zapewnia wszystkie 
te w a ciwo ci, jest u ycie dotykowego manipu-
latora INT-TSI. Swoim wygl dem przypomina 

on tablet, a mo liwo  wyboru koloru obudowy 
urz dzenia umo liwia jeszcze lepsze dobranie 
go do projektu wn trza, w którym zostanie za-
instalowany. 

Nowoczesna konstrukcja manipulatora
INT-TSI sprawia, e zarz dzanie nawet najbar-
dziej skomplikowanymi i z o onymi funkcjami 
systemu alarmowego z elementami automaty-
ki domowej jest proste i intuicyjne. Przejrzysty 
interfejs u ytkownika, wy wietlany na czy-
telnym, panoramicznym ekranie o przek tnej 
7”, zapewnia wygodn  obs ug  urz dzenia.
W INT-TSI zastosowano szereg praktycznych 
rozwi za , m.in. mo liwo  zaprogramowania 
scenariuszy realizuj cych ca  sekwencj  wy-
branych dzia a  wywo ywanych pojedynczym 
dotkni ciem dedykowanej ikony. Wszystkie te 
rozwi zania i udogodnienia sprawiaj , e ka dy 
u ytkownik – niezale nie od wieku – bez ad-
nego problemu poradzi sobie z codzienn  obs u-
g  tego urz dzenia.

Do manipulatora mo emy równie  przes a
obrazy z zewn trznych kamer IP, mo liwa jest 
tak e jego integracja z magistral  systemu KNX, 
która zapewnia sterowanie praktycznie ka dym 
elementem inteligentnego domu. Szczegó owy 
opis funkcjonalno ci tego wyj tkowego urz -
dzenia mo na znale  na stronie www.int-tsi.pl

Nowe funkcjonalno ci 
manipulatora INT-TSI
Dzi ki wszystkim tym cechom manipulator
INT-TSI zyska  sobie bardzo szerokie grono za-
dowolonych u ytkowników na ca ym wiecie. 
I cho  zosta  wyposa ony w wiele korzystnych 
rozwi za , jest stale ulepszany i wzbogacany, tak 
by móg  oferowa  kolejne udogodnienia. Jednym 
z nich jest wprowadzenie do interfejsu manipu-
latora wid etu pogodowego. Dzi ki tej aplikacji 
INT-TSI w prosty sposób zamienia si  w stacj
pogodow , prezentuj c prognoz  pogody dla na-
szej miejscowo ci. 

W ród rozwi za  wprowadzonych w najnow-
szej wersji interfejsu manipulatora INT-TSI znaj-
duje si  tak e mo liwo  skalowania rozmiaru 
wielko ci przycisków. Jest to opcja szczególnie 
przydatna, je li z systemu korzystaj  tak e oso-
by starsze lub dzieci. Umo liwia ona dostoso-
wanie wielko ci elementów wy wietlanych na 
ekranie manipulatora do potrzeb i mo liwo ci 
u ytkowników alarmu domowego. W ten spo-

sób mo liwe jest dopasowanie rozmiaru np. 
wid etów lub przycisków odpowiadaj cych za 
za czenie i wy czenie alarmu czy wzywanie 
pomocy (pogotowia, stra y po arnej, ochrony).
Innym wygodnym rozwi zaniem, które zosta-
o dodane, by zwi kszy  komfort u ytkowania 

manipulatora INT-TSI, jest opcja prezentowania 
stanu systemu w chwili, gdy w czony jest wy-
gaszacz. Dzi ki temu najwa niejsze informacje 
mog  by  stale wy wietlane na tle obrazów lub 
zdj , które wybrali my do foto ramki. Tym sa-
mym nie ma ju  konieczno ci wpisywania has a
i odblokowywania urz dzenia – teraz wystarczy 
nam tylko jeden rzut oka na manipulator, by wie-
dzie , co si  dzieje w ca ym domowym alarmie.

Rozszerzenie funkcjonalno ci manipulatora
INT-TSI daje nowe mo liwo ci, które znacznie 
podnosz  komfort codziennego korzystania z in-
teligentnego systemu alarmowego. To jednak 
jeszcze nie wszystko. Przygotowany zosta  tak-
e nowy projekt graficzny interfejsu, tzw. flat de-

sign. Tym samym mo emy wybiera  nie z trzech, 
lecz z czterech dedykowanych „skórek”, dzi ki 
którym INT-TSI mo e by  jeszcze lepiej dopa-
sowany do naszych indywidualnych upodoba
– nie tylko funkcjonalnie, lecz tak e wizualnie.
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