
System alarmowy jest niezbêdnym elemen-

tem prawie ka¿dego budynku u¿ytecznoœci

publicznej, firmy, a w szczególnoœci obiektów

o bardzo du¿ym ryzyku szkód (np. wytwórni

papierów wartoœciowych, skarbców du¿ych

banków czy placówek dyplomatycznych). Ro-

œnie równie¿ zainteresowanie systemami alar-

mowymi ze strony w³aœcicieli mieszkañ i do-

mów jednorodzinnych. Przewaga systemów

zabezpieczeñ nad osob¹ pilnuj¹c¹ obiektu lub

najgroŸniejszym psem w ogrodzie jest bowiem

oczywista – wystarczy powiedzieæ, ¿e czuwa

24 godziny na dobê i nigdy siê nie mêczy. 

W ofercie firmy Satel znajduj¹ siê zarówno

urz¹dzenia realizuj¹ce podstawowe funkcje

(brak czuwania, czuwanie i alarm), jak i cen-

trale z serii INTEGRA, które maj¹ szersze

przeznaczenie. 

Najprostsze centrale alarmowe, w których po-

lecenia – w³¹czanie i wy³¹czanie czuwania –

wydaje siê przy pomocy kluczyka, to 

CA-8MX i CA-4MX. Kolejn¹ nieskompliko-

wan¹ central¹, ale sterowan¹ przy pomocy ma-

nipulatora LED lub LCD, jest centrala CA-5,

która umo¿liwia równie¿ prowadzenie moni-

toringu. Natomiast w przypadku central CA-6

i CA-10 oprócz funkcji powiadamiania (na

4 numery telefonu – 1 komunikat g³osowy,

2 komunikaty tekstowe) i monitoringu, stero-

wanie systemem odbywa siê zarówno przy po-

mocy manipulatora, jak i poprzez telefon (je-

¿eli zainstalowany jest modu³ MST-1).  

Bardziej zaawansowane funkcje realizuje ro-

dzina central alarmowych INTEGRA.

W sk³ad tej serii wchodz¹ cztery urz¹dzenia –

wszystkie posiadaj¹ specjaln¹ klasê zabezpie-

czeñ „S”, w zwi¹zku z czym mo¿na je monto-

waæ w budynkach priorytetowych (o wysokim

ryzyku szkód). Najwiêksza z central ma 128

wejœæ i wyjœæ oraz umo¿liwia obs³ugê zamków

szyfrowych, czytników kart zbli¿eniowych

i pastylek (elementy kontroli dostêpu), prowa-

dzenie monitoringu, powiadamianie o alarmie

komunikatami s³ownymi (do 32 komunika-

tów g³osowych i 64 komunikatów na pager)

oraz tworzenie stref (do 32) i partycji (do 8).

Ponadto ka¿da centrala z serii INTEGRA

umo¿liwia zdalne sterowanie automatyk¹ do-

mow¹ (np. oœwietleniem, ogrzewaniem, role-

tami lub automatycznym zraszaniem ogrodu).

Zalety zdalnego sterowania urz¹dzeniami to

nie tylko obni¿enie kosztów zu¿ycia energii,

ale równie¿ bezpieczeñstwo dobytku podczas

nieobecnoœci w domu, bowiem funkcja zdal-

nego sterowania oœwietleniem lub roletami,

czyli symulowania obecnoœci domowników,

mo¿e zniechêciæ potencjalnego w³amywacza. 

Zdalne sterowanie mo¿liwe jest przy po-

mocy telefonu stacjonarnego i telefonu ko-

mórkowego. Aby sterowaæ urz¹dzeniami

przy pomocy wiadomoœci SMS, potrzebny

jest modu³ komunikacyjny GSM-4S, który

jest wyposa¿ony w zaawansowane funkcje

telekomunikacyjne. Poza tym GSM-4S

kontroluje poziom sygna³u antenowego

i stanu linii telefonicznej. 

Komunikowanie siê z central¹ alarmow¹ i wy-

dawanie poleceñ mo¿liwe jest równie¿ przy

u¿yciu modu³u ethernetowego ETHM-1.

Umo¿liwia on zdaln¹ obs³ugê urz¹dzeñ –

z ka¿dego miejsca na œwiecie – przy pomocy

programów komputerowych (DLOADX dla

instalatorów i GUARDX dla u¿ytkowników –

pracuj¹ce w œrodowisku Windows), telefonu

komórkowego z zainstalowan¹ aplikacj¹ Mo-

bile KPD (zmienia telefon komórkowy w ma-

nipulator o funkcjonalnoœci identycznej z ma-

nipulatorami LCD) oraz poprzez przegl¹dar-

kê www (aplet JAVA).

Niew¹tpliw¹ zalet¹ centrali INTEGRA jest to,

¿e mo¿e pracowaæ w po³¹czeniu z dwukierun-

kowym bezprzewodowym systemem alarmo-

wym ABAX (wspó³praca odbywa siê ca³kowi-

cie przez magistralê). System ten wspó³pracu-

je z kontrolerem systemu bezprzewodowego

ACU-100 (I nagroda Polskiego Mistrza Tech-

niki Alarmowej 2006), który pracuje w paœmie

czêstotliwoœci 868,0-868,6 MHz. ACU-100

umo¿liwia obs³ugê do 48 urz¹dzeñ bezprze-

wodowych. Ma 4 wyjœcia funkcyjne sygnalizu-

j¹ce sabota¿e, brak komunikacji, problemy

z zasilaniem urz¹dzeñ bezprzewodowych (np.

czujek lub sygnalizatorów) oraz zag³uszanie

sygna³u radiowego. Programowanie ustawieñ

systemu odbywa siê zarówno przez manipula-

tor LCD, jak i program komputerowy

DLOAD10 i DLOADX. 

Szeroki asortyment central alarmowych

umo¿liwia stworzenie systemu zabezpieczeñ

odpowiadaj¹cego wymogom zarówno ma³ego,

jak i wiêkszego obiektu. Jeœli zadaniem syste-

mu alarmowego ma byæ tylko w³¹czanie i wy-

³¹czanie czuwania, mo¿na wybraæ prostsz¹

funkcjonalnie centralê alarmow¹. Natomiast,

jeœli mamy w planach realizacjê innych funk-

cji, jak sterowanie automatyk¹ domow¹, pro-

wadzenie monitoringu stanu obiektu do stacji

monitoruj¹cych b¹dŸ wprowadzenie kontroli

dostêpu, warto zainwestowaæ w dro¿sze urz¹-

dzenie, na przyk³ad w centralê alarmow¹

INTEGRA. Jej zalet¹ jest zastosowanie pamiê-

ci programu typu Flash, która pozwala na

uaktualnienie oprogramowania oraz rozbudo-

wanie systemu o dodatkowe urz¹dzenia.
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PREZENTACJA

Zabezpieczanie zdrowia i mienia jest nadal najwa¿niejszym celem 

producentów systemów alarmowych. Obecnie jednak, oprócz szybkiego 

i skutecznego powiadamiania o alarmie, 

wa¿ne s¹ równie¿ inne – dodatkowe – funkcje central alarmowych. 

Tak¹ dodatkow¹ funkcj¹ jest na przyk³ad sterowanie urz¹dzeniami, co

podnosi komfort ¿ycia, a tak¿e zmniejsza koszty zu¿ycia energii.

System alarmowy i jego 
mo¿liwoœci
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