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ARTYKU  PROMOCYJNY SATEL

Wpoprzednich artyku ach z cy-
klu „Jaki system wybra ?” 
sprawdzali my, jak zabezpie-

czy  ma e i rednie budynki. W trzecim, 
ostatnim artykule zastanowimy si , jak 
zapewni  ochron  i dodatkow  funkcjo-
nalno  wi kszym posiad o ciom. 

Domy o du ym metra u cz sto maj  kil-
ka kondygnacji i z o ony uk ad pomiesz-
cze . Stoj  te  na du ych dzia kach, na któ-
rych znajduj  si  dodatkowe elementy, np. 
wolnostoj cy gara , altana czy te  sk adzik 
na narz dzia ogrodnicze. Taka posesja wy-
maga zastosowania systemu oferuj cego wie-
lofunkcyjno  oraz mo liwo  w czenia 
bardzo du ej liczby urz dze  przy jedno-
czesnej prostej codziennej obs udze – nieza-
le nie od skomplikowania instalacji. Wa n
cech  takiego systemu jest tak e mo li-
wo  realizacji zada  automatyki domowej. 
Sprawdzonym i ch tnie wybieranym rozwi -
zaniem spe niaj cym wszystkie te wymaga-
nia jest system alarmowy INTEGRA.

ZAAWANSOWANA 
OCHRONA 
Podstaw  instalacji alarmowej s  standardo-
we urz dzenia przeciww amaniowe: centrala 
alarmowa, czujki ruchu, które wykryj  intru-
za i przeka  informacj  do centrali, mani-
pulatory oraz sygnalizatory, które zaalarmu-
j  s siadów i wystrasz  w amywacza. System 
bazuj cy na centralach INTEGRA mo emy 
jednak znacznie bardziej rozbudowywa , do-
daj c urz dzenia realizuj ce funkcje, które 
w prosty sposób przek adaj  si  na komfort 
i wielop aszczyznowe zabezpieczenie. 

Po pierwsze, mo emy rozszerzy  ochro-
n  o zabezpieczenia obwodowe, czyli 
w oknach i drzwiach zamontowa  czujki 
magnetyczne, które zareaguj  na prób  si o-
wego ich otwarcia, a w pobli u okien doda
czujki zbicia szyby. Zwyk e czujki ruchu 
mo emy zast pi  urz dzeniami dualnymi, 
które sprawdz  si  lepiej w kot owniach, ga-
ra ach czy pokojach z kominkiem. Mo emy 
te  doda  czujki specjalne, zabezpieczaj c
si  na wypadek zalania, po aru oraz ulat-
niania si  niebezpiecznych gazów: czadu, 

LPG, metanu oraz substancji usypiaj cych, 
wykorzystywanych przez z odziei przy me-
todzie w amania „na piocha”.

ZAUTOMATYZOWANY DOM
Do systemu INTEGRA mo emy te  w czy
elementy automatyki domowej. W prakty-
ce oznacza to, e nasza centrala b dzie ste-
rowa a m.in. o wietleniem, roletami, ogrze-
waniem i klimatyzacj . Moment zadzia ania 
poszczególnych urz dze  mo emy dok ad-
nie zaprogramowa . Przyk adowo, ogrzewa-
nie mo e prze czy  si  w tryb oszcz dny, 
jak tylko wyjdziemy z domu. 

Ten mechanizm mo emy wykorzysta  do 
projektowania tzw. polece  MAKRO. Dzi ki 
nim, np. gdy wychodzimy do pracy, mo emy 
jednym przyciskiem opu ci  rolety, zgasi
wiat o w ca ym domu, wy czy  klimatyza-

cj  i za czy  alarm. To proste rozwi zanie, 
które dba zarówno o rodowisko, jak i o nasz 
domowy bud et. 

BEZPIECZNA POSESJA
System INTEGRA mo e tak e obejmowa
urz dzenia dzia aj ce na zewn trz domu. 
Obowi zuje tu podobny podzia , jak w przy-
padku elementów wewn trznych: mamy 
wi c ochron  przeciww amaniow  w postaci 
zaawansowanych czujek ruchu, reaguj cych 
na intruza zanim jeszcze dotrze on do mu-
rów naszego domu. Dost pne s  tak e czuj-
ki magnetyczne, które mo emy zainstalowa
np. na furtce lub bramie wjazdowej, a tak-
e specjalny typ tych urz dze  – czujki na-

jazdowe mocowane do pod o a na wje dzie 
do gara u. Z kolei dzi ki czujkom kurtyno-
wym mo emy stworzy  niewidzialny „p ot”, 
którym zabezpieczymy np. cian  z oknami 
piwnicznymi czy lini  wzd u  ogrodzenia. 

Na zewn trz domu tak e mog  by  reali-
zowane funkcje automatyki. Przyk adowo, 
czujka ruchu mo e posiada  wbudowany 

czujnik zmierzchu. Dzi ki temu automatycz-
nie w cz  si  lampki ogrodowe i opuszcz
rolety antyw amaniowe gdy zajdzie s o ce.

Warto pami ta  o tym, e w ramach syste-
mu INTEGRA mo na wykorzysta  tak e ele-
menty bezprzewodowe. Dzi ki czemu do-

czenie do systemu alarmowego np. nowo 
postawionego gara u czy oddanego do u yt-
ku poddasza mo emy przeprowadzi  bez ko-
nieczno ci wykonywania brudnych prac re-
montowych.

WYGODNE STEROWANIE
Ca ym systemem mo emy wygodnie zarz -
dza  lokalnie przy pomocy eleganckich ma-
nipulatorów dotykowych, sensorycznych 
i LCD. Do sterowania wykorzysta  mo na 
tak e piloty, breloki oraz karty zbli eniowe. 
Zastosowanie elementów kontroli dost pu 
wzmocni ochron  domu na wypadek w ama-
nia (mo emy zabezpieczy  np. drzwi do gar-
deroby, w której przechowujemy bi uteri ), 
a tak e ograniczy dzieciom mo liwo  wst -
pu do wybranych pomieszcze , np. do ko-
t owni czy gabinetu. 

Systemem INTEGRA mo emy tak e stero-
wa  zdalnie za pomoc  aplikacji INTEGRA 
CONTROL na urz dzenia mobilne. Dzi ki 
niej mo emy m.in. za cza  i wy cza  czu-
wanie, ale tak e kierowa  prac  urz dze
pod czonych do centrali. 

Cz  I1I:  Zaawansowana 
centrala alarmowa 
umo liwiaj ca realizacj
automatyki domowej
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