ARTYKU PROMOCYJNY SATEL

Wygodne sterowanie domowym alarmem
Domowy alarm musi przede
wszystkim speïniaÊ dwa
podstawowe warunki: skïadaÊ
siÚ zburzÈdzeñ gwarantujÈcych
pewnoĂÊ pracy oraz byÊ
dopasowany do charakterystyki
samego budynku ibdo potrzeb
uĝytkowników takiego systemu.
Równie waĝny jest takĝe
sposób jego obsïugi, który
powinien byÊ dostosowany do
preferencji uĝytkowników.

W

spóïczesne alarmy zapewniajÈ zarówno bezpieczeñstwo, jak
ibproste sterowanie m.in. oĂwietleniem, ogrzewaniem ibinnymi elementami inteligentnego domu. Aby zarzÈdzanie
tak rozbudowanym ibwszechstronnym systemem byïo przyjemne ibwygodne, powstaïy rozwiÈzania, które sÈ funkcjonalne, intuicyjne ib– po prostu – ïadne.

ALARM DOMOWY
WbTELEFONIE
Powiedzenie, ĝe na wszystko jest aplikacja,
sprawdza siÚ doskonale takĝe wbodniesieniu

do domowych alarmów. DziÚki dedykowanym aplikacjom wygodne sterowanie systemem moĝe odbywaÊ siÚ zdalnie – niezaleĝnie od tego, czy jesteĂmy wbswoim salonie,
wbogrodzie, wbpracy, ubznajomych, wbdelegacji, czy teĝ na wakacjach na drugim koñcu Ăwiata.
Aplikacje mobilne przeznaczone do obsïugi alarmów domowych stanowiÈ funkcjonalne odbicie moĝliwoĂci samego systemu. Wbprzypadku niewielkich instalacji,
np. bazujÈcych na module MICRA, bÚdÈ
umoĝliwiaïy realizacjÚ podstawowych poleceñ, takich jak zaïÈczanie ibwyïÈczanie czuwania lub blokowanie wejĂÊ. Zbkolei aplikacje sïuĝÈce do obsïugi wiÚkszych
ibbardziej zaawansowanych systemów, takich jak VERSA oraz INTEGRA, oferujÈ obsïugÚ funkcji zarówno zbzakresu ochrony,
jak ibsterowania elementami automatyki domowej, np. oĂwietleniem, bramÈ wjazdowÈ,
roletami.

Ciekawym wyborem jest rodzina manipulatorów SATEL: INT-TSG, INT-TSH oraz
INT-TSI, wbktórych tradycyjne przyciski
ibniewielkie wyĂwietlacze zostaïy zastÈpione ekranami dotykowymi. UrzÈdzenia te
umoĝliwiajÈ m.in. zaïÈczanie ibwyïÈczanie
czuwania, kontrolowanie stanu poszczególnych stref, sprawdzanie dziennika zdarzeñ czy sterowanie elementami automatyki
domowej. PosiadajÈ takĝe opcjÚ fotoramki, dziÚki czemu zyskujÈ dodatkowe walory
dekoracyjne. INT-TSI umoĝliwia dodatkowo spersonalizowanie profilu dla kaĝdego
uĝytkownika. Wszystkie funkcje oferowane
przez te manipulatory dostÚpne sÈ zbpoziomu dotykowego ekranu, na którym umieszczane sÈ widĝety, np. pokazujÈce aktualnÈ
godzinÚ ibpogodÚ. DziÚki nim codzienna obsïuga jest niezwykle intuicyjna ibprzypomina korzystanie zbtabletu lub smartfona. }

MANIPULATOR JAK TABLET
ChoÊ rozwiÈzania mobilne sÈ bardzo wygodne, to jednak trzeba pamiÚtaÊ obtym, ĝe
wbkaĝdej instalacji alarmowej musi siÚ znaleěÊ przynajmniej jedno urzÈdzenie do sterowania lokalnego. DostÚpnych jest wiele
modeli manipulatorów, które róĝniÈ siÚ nie
tylko sposobem obsïugi, ale teĝ rozmiarem,
kolorem ibwyglÈdem.
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