
GDZIE SIĘ STOSUJE

Centrale alarmowe z serii Integra prze-

znaczone są do małych, średnich i du-

żych obiektów. Oprócz realizacji zadań

związanych z działaniem systemu alar-

mowego, mogą one pełnić dodatkowe

funkcje, jak na przykład ciągła kontrola

prawidłowości funkcjonowania instalacji

alarmowej. Każda próba zniszczenia lub

odłączenia przez intruza któregoś z ele-

mentów składających się na system jest

przez centralę zauważana i wywołuje

alarm sabotażowy. Centrala jest zapro-

jektowana tak, aby była możliwość dołą-

czenia różnych czujek. Rodzaj i sposób

alarmowania zależy od oprogramowa-

nia centrali wprowadzonego przez insta-

latora systemu (np. centrala może ina-

czej reagować na sygnał z czujnika po-

żarowego, a inaczej na sygnał z czujnika

kontrolującego poziom wody).

CHARAKTERYSTYKA

Zadania podstawowe:

� ochrona obiektu przed włamaniem i napadem

� sygnalizowanie alarmów włamaniowych, napadowych,

pożarowych, technicznych i pomocniczych

� sterowanie wybranymi urządzeniami w obiekcie (np. kli-

matyzatorem)

� powiadamianie telefoniczne o alarmie; wbudowany

w centrale INTEGRA komunikator telefoniczny umożliwia

przekazanie informacji o alarmie linią telefoniczną pod do-

wolny numer telefonu; przekazany komunikat może zo-

stać dostosowany odpowiednio do rodzaju alarmu (moż-

na zainstalować syntezery mowy pozwalające odtworzyć

do 32 komunikatów słownych)

� monitorowanie – komunikacja z telefonicznymi stacjami

monitorującymi należącymi do firm ochroniarskich (prze-

syłanie na bieżąco szczegółowych informacji o wybranych

zdarzeniach w chronionym obiekcie)

� kontrola dostępu do pomieszczeń z drzwiami wyposażo-

nymi w zamki elektromagnetyczne

� kontrola poprawności działania poszczególnych elemen-

tów systemu alarmowego (zasilacze, akumulatory, okablo-

wanie)

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

� możliwość zdefiniowania

do 8 niezależnych syste-

mów alarmowych i do

32 chronionych stref

� obsługa za pomocą manipulato-

rów wyposażonych w tekstowy wyś-

wietlacz ciekłokrystaliczny LCD z podświetleniem

� kontrola dostępu do pomieszczeń przy użyciu zamków

szyfrowych oraz czytników kart zbliżeniowych

� możliwość sterowania systemem w oparciu o czas rzeczy-

wisty – każda strefa ma swój timer dzienny lub tygodnio-

wy, zapewniający automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie

systemu

� możliwość ręcznego i telefonicznego sterowania stanem

wyjść przekaźnikowych centrali, włączania lub wyłączania

znajdujących się w obiekcie wybranych urządzeń

� możliwość uzyskania informacji o stanie systemu przez

telefon

� wizualizacja stanu systemu na ekranie komputera

� dostęp do wizualizacji przez Ethernet i Internet

POZOSTAŁA OFERTA

� inne typy central alarmowych

� sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne

� czujki ruchu

� kontaktrony

� sterowniki radiowe

� moduły GSM

� stacje monitorujące

� dzielniki ekranu

� urządzenia kontroli dostępu
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