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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 11–12/2009

Nowoczesne centrale, takie jak seria INTEGRA, 

pozwalaj  stworzy  nie tylko niezawodny system 

alarmowy, ale i wykorzysta  dodatkowe jego funk-

cje, które mog  uwolni  u ytkownika od wyko-

nywania niektórych codziennych czynno ci. Jest 

to mo liwe dzi ki zastosowaniu nowoczesnych, 

elastycznych rozwi za  w konstrukcji sprz tu 

i oprogramowaniu. Wykonanie alarmu w domu 

nie zawsze wymaga najbardziej zaawansowanego 

sprz tu o najwi kszych mo liwo ciach. W wielu 

przypadkach potrzeba urz dze , które zapewni

niezawodn  prac  realizuj c podstawowe funk-

cje, których zarówno instalacja, jak i obs uga 

b dzie intuicyjnie prosta. Z my l  o alarmach 

w mieszkaniach, domach, jak i ma ych obiek-

tach handlowo-biurowych, opracowana zosta a

nowa linia central alarmowych VERSA produ-

kowanych przez firm  Satel.

Czujki systemu alarmowego
Czujki s  jednym z podstawowych elementów 

systemu alarmowego. Ich rol  jest wykrywa-

nie okre lonego zdarzenia 

– np. ruchu wewn trz po-

mieszczenia, czy otwarciu 

okna lub drzwi. Odr bn  gru-

p  w ród czujek tworz cych 

ochron  obwodow  s  ak-

tywne bariery podczerwie-

ni ACTIVA. Tworz  one nie-

widzialne „ogrodzenie” za 

pomoc  wi zek promieniowania podczerwonego. 

Zaawansowany system mo e zapewni  bezpie-

cze stwo w znacznie szerszym zakresie ni  tyl-

ko ochrona przed w amaniem. W tym celu musi 

zosta  wyposa ony w dodatkowe czujki, zdolne 

do odpowiednio wczesnego wykrycia ró nych 

rodzajów zagro e  np.: ulatniania gazu, zala-

nia, po aru i innych.

Manipulatory
i zdalne sterowanie
Manipulatory s u  do codziennej obs ugi syste-

mu alarmowego, wykorzystuj c system „hase ”

– cyfr stanowi cych „wirtualny klucz” do sys-

temu, wpisywanych przy pomocy klawiatury. 

W przypadku central o rozbudowanej funkcjonal-

no ci, manipulatory mog  by  równie  wykorzy-

stane do sterowania urz dzeniami pod czony-

mi do systemu, na przyk ad klimatyzatorem lub 

rolet . Manipulatory LCD w centralach SATEL 

komunikuj  si  z u ytkownikiem przy pomocy 

przejrzystego menu w j zyku polskim. Prostsze 

manipulatory typu LED równie  zapewniaj

czyteln  obs ug  podstawowych funkcji, jed-

nak te rza-

dziej u ywa-

ne wymagaj

z ap a m i t a -

nia kombina-

cji steruj cych 

i znaczenia po-

szczególnych 

wska ników. 

Dodatkowym 

u atwieniem obs ugi, dost pnym jedynie w spe-

cjalnych manipulatorach do central INTEGRA 

jest mo liwo  stosowania breloków lub kart 

zbli eniowych, które mog  zast pi  konieczno

zapami tania has a. Dzi ki szerokiej gamie do-

st pnych metod komunikacji istnieje mo liwo

zdalnego sterowania systemem. Mo na przy po-

mocy swojego komputera upewni  si , czy wy-

chodz c nie zapomnieli my w czy  czuwania. 

Stoj c zim  w korku, mo na wys a  SMS, aby 

wcze niej w czy  centralne ogrzewanie i przy-

jecha  do ciep ego domu.

Sygnalizatory
Sygnalizatory pe ni

w systemie alarmo-

wym potrójn  rol .

W pierwszej kolejno-

ci, obecno  sygna-

lizatorów zewn trz-

nych powinna zniech ci  cz  intruzów przed 

wtargni ciem do obiektu chronionego systemem 

alarmowym. Poza tym w sytuacji alarmowej g o-

nym d wi kiem i b yskaj cym wiat em przy-

ci gaj  uwag  otoczenia. Rol  sygnalizatorów 

wewn trznych jest wype nienie pomieszcze

nieprzyjemnym d wi kiem o nat eniu bliskim 

granicy bólu, co dodatkowo ma zmusi  intruza 

do opuszczenia obiektu.

Automatyka
Maj c system zbudowany w oparciu o centra-

l  INTEGRA mo na wykorzysta  ich funkcjo-

nalno  do stworzenia automatyki w obiekcie. 

Automatyczne zraszanie zieleni uruchomi si

o zaprogramowanej godzinie. Rolety przeciw w a-

maniowe mog  automatycznie opu ci  si  z chwi-

l  w czenia czuwania. Chc c wyjecha  z gara u, 

jednym mo na przyciskiem wy czy  tam czu-

wanie i otworzy  bram  gara ow  i wyjazdow .

Automatyka steruj ca ogrzewaniem i klimatyza-

cj  mo e przynie  wymierne oszcz dno ci kosz-

tów zu ycia energii. Istnieje równie  mo liwo

sterowania wiat em – zgodnie z zaprogramowa-

nymi schematami czasowymi lub w reakcji na 

okre lone zdarzenia (na przyk ad w po czeniu 

z czujnikiem zmierzchowym lub jako symulacja 

obecno ci mieszka ców).

Komunikacja i powiadamianie
Sprawne przekazanie informacji o alarmie jest 

jedn  z kluczowych funkcji systemu alarmo-

wego. Jedn  z mo liwych opcji jest przekazanie 

sygna u cyfrowego do centrum monitorowania 

alarmów nadzorowanego przez firmy ochroniar-

skie, z wykorzystaniem zwyk ej linii telefonicz-

nej. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznej 

– czy to przypadkowego, czy te  w wyniku dzia-

a  intruza – centrala nie b dzie w stanie prze-

kaza  informacji o alarmie. Aby temu zapobiec, 

mo na wyposa y  system w urz dzenie GSM-4S, 

które automatycznie zast pi uszkodzon  lini  te-

lefoniczn  i pozwoli centrali na wykonanie po-

czenia alarmowego. Innym rozwi zaniem jest 

przekazanie komunikatu s ownego – np. bezpo-

rednio na telefon komórkowy. Niew tpliwym 

atutem central INTEGRA jest rozró nianie zda-

rze  i szczegó owe informowanie – dzi ki cze-

mu ju  w momencie powiadomienia wiadomo, 

co si  dzieje w obiekcie. Zupe nie inne mo li-

wo ci daje zastosowanie modu u komunikacyj-

nego ETHM-1, wykorzystuj cego sieci TCP/IP 

– takie jak internet czy sie  lokalna. Dzi ki nie-

mu mo na nie tylko nadzorowa  system z dowol-

nego miejsca na wiecie, ale tak e sterowa  nim 

z wykorzystaniem wirtualnej klawiatury – do-

st pnej w przegl darce internetowej, lub w tele-

fonie komórkowym.
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