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Sterowanie systemem alarmowym,
czyli krótki przewodnik po manipulatorach
Kaĝdy system alarmowy,
oprócz centrali, czujek
czy sygnalizatorów, musi
zawieraÊ równieĝ urzÈdzenia,
dziÚki którym na co dzieñ
skomunikujemy siÚ zbsercem
systemu – centralÈ alarmowÈ.
SÈ to tak zwane manipulatory.

M

anipulator zazwyczaj kojarzy siÚ
zbnieduĝym, wiszÈcym na Ăcianie urzÈdzeniem, wyposaĝonym
wbklawiaturÚ ibwyĂwietlacz lub kilka diod
LED. Tak wyglÈdajÈ manipulatory standardowe. Ich klawiatura sïuĝy do wprowadzania poleceñ wbpostaci haseï – kodów numerycznych. WbzaleĝnoĂci od zïoĝonoĂci
instalacji, róĝne kody mogÈ powodowaÊ wyïÈcznie wïÈczenie ibwyïÈczenie alarmu lub
uruchamiaÊ takĝe inne funkcje obsïugiwane przez system. Niektóre modele manipulatorów, np. wspóïpracujÈce zbcentralami
serii VERSA oraz INTEGRA, do zaïÈczania
ibwyïÈczania systemu, wbzastÚpstwie hasïa wpisywanego zbklawiatury, mogÈ wykorzystywaÊ karty zbliĝeniowe lub breloki. UrzÈdzenia bez wyĂwietlacza wymagajÈ
od uĝytkownika koniecznoĂci zapamiÚtania pewnych kombinacji sterujÈcych oraz
znaczenia sygnaïów wskazywanych przez
diody. Modele wyposaĝone wbwyĂwietlacze
LCD sÈ za to duĝo ïatwiejsze wbobsïudze.
Ekran wyĂwietla polecenia obsïugi oraz komunikaty informujÈce uĝytkownika obstanie systemu. Dla wïasnej wygody warto
zatem wybraÊ manipulator posiadajÈcy polskojÚzyczne menu. Takie urzÈdzenia znajdziemy np. wbofercie SATEL.

ROZBUDOWANY SYSTEM
ALARMOWY – CO WYBRAm?
Do systemów alarmowych rozbudowanych
obpodstawowÈ automatykÚ domowÈ przeznaczone sÈ bardziej zaawansowane urzÈdzenia sterujÈce, takie jak np. manipulator sensoryczny INT-KSG. ChoÊ na pierwszy
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rzut oka moĝe on przypominaÊ modele standardowe, to dziÚki duĝemu wyĂwietlaczowi
oraz dodatkowym klawiszom funkcyjnym
zapewnia ïatwiejszÈ obsïugÚ systemu.
INT-KSG umoĝliwia takĝe korzystanie
zbtzw. poleceñ MAKRO. FunkcjonalnoĂÊ
ta znacznie podnosi komfort uĝytkowania takiego systemu. Umoĝliwia bowiem
uruchomienie okreĂlonej sekwencji kilku
czynnoĂci zaledwie jednym dotkniÚciem
odpowiedniego pola na manipulatorze.
Takie polecenie moĝe obejmowaÊ np. wïÈczenie oĂwietlenia domu, zamkniÚcie rolet
ibbram wjazdowych na posesjÚ oraz zaïÈczenie zraszania zieleni.
JeĂli natomiast cenimy sobie technologiÚ znanÈ ze smartfonów ibtabletów oraz
nowoczesny, atrakcyjny wyglÈd, wówczas
lepszym wyborem bÚdÈ manipulatory dotykowe INT-TSG ibINT-TSH. Na duĝym, kolorowym ekranie (4,3” dla INT-TSG lub 7”
dla INT-TSH) wyĂwietlane sÈ ikony odpowiedzialne za poszczególne funkcje systemu lub zdefiniowane wczeĂniej sekwencje
zdarzeñ, czyli wspomniane juĝ polecenia
MAKRO. DziÚki przejrzystoĂci menu obsïuga manipulatorów dotykowych jest bardzo
intuicyjna ibïatwa, co jest szczególnie istotne, gdy uĝytkownikami systemu bÚdÈ takĝe
dzieci ibseniorzy.

JEDNO URZkDZENIE
– WIELE MO¿LIWO¥CI
FunkcjonalnoĂÊ tych urzÈdzeñ jest naprawdÚ bogata, ale jeĂli szukamy czegoĂ wiÚcej,
warto siÚgnÈÊ po jeszcze bardziej zaawansowane manipulatory. Poza wczeĂniej opisanymi funkcjami, mogÈ one dodatkowo
wyĂwietlaÊ obraz zbkamer, np. umieszczonych przy wejĂciu na posesjÚ. DziÚki temu
stajÈ siÚ prawdziwym centrum sterowania
bezpieczeñstwem. Ponadto mogÈ peïniÊ rolÚ
stacji pogodowej, wskazujÈc prognozÚ pogody pobranÈ zbserwisu meteorologicznego.
WyglÈd takiego manipulatora moĝe byÊ dostosowany do potrzeb uĝytkowników dziÚki moĝliwoĂci wyboru tapet poszczególnych ekranów (np. ulubionego zdjÚcia) oraz
rozmieszczenia na nich wybranych ikon.

Kaĝdy uĝytkownik moĝe mieÊ przypisany
osobny zestaw funkcjonalnoĂci oraz spersonalizowany wyglÈd dostÚpny po zalogowaniu siÚ do systemu. UrzÈdzeniem ïÈczÈcym
wszystkie opisane funkcje iboferujÈcym
wiele innych jest wyposaĝony wb7” kolorowy wyĂwietlacz dotykowy manipulator
INT-TSI.
WybierajÈc manipulator do naszego systemu alarmowego, pamiÚtajmy takĝe obtym,
ĝe jest to jeden zbjego najbardziej wyeksponowanych elementów. ZwróÊmy uwagÚ
nie tylko na to, by dobraÊ go pod wzglÚdem
funkcjonalnoĂci ibsposobu obsïugi, lecz takĝe wyglÈdu. Wbofercie SATEL dostÚpnych
jest wiele modeli manipulatorów, róĝniÈcych siÚ ksztaïtem, kolorem obudowy oraz
podĂwietlenia, dziÚki czemu mamy moĝliwoĂÊ doboru urzÈdzenia idealnie pasujÈcego do wystroju wnÚtrza, wbktórym ma zostaÊ ono umieszczone. }
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