
BUDUJEMY DOM 3/200876

Dzi ki temu, mimo rynkowej obecno ci 

konkurencyjnych rozwi za , ABAX szyb-

ko zyska  uznanie specjalistów nie tylko 

w Polsce, ale te  w ró nych krajach Europy 

– w tym Wielkiej Brytanii, Holandii i Nor-

wegii. Swój sukces zawdzi cza nie tylko w 

pe ni dwukierunkowej szyfrowanej trans-

misji cyfrowej (skutecznie zabezpieczaj cej 

system przed prób  fa szowania informacji), 

ale te  wyj tkowo cz stej kontroli obecno-

ci elementów sk adowych systemu (zapew-

niaj cej szybk  reakcj  na utrat czno ci 

z modu ami). Charakteryzuje si  przy tym 

minimalnym poborem energii – co przek a-

da si  na stosunkowo rzadk  konieczno

wymiany baterii. Ze wzgl du na to, e opi-

sanie szczegó ów zastosowanych rozwi za

– a co za tym idzie – wyja nienie istoty in-

nowacyjno ci zaj oby co najmniej ca y ko-

lejny artyku , podkre li  wystarczy fakt, e

system ABAX jako jedyny zosta  zakwalifi-

kowany do najwy szej klasy zabezpieczenia 

S przez zak ad rozwoju technicznej ochrony 

mienia TECHOM. Jednostka ta jest wiod -

cym w Polsce klasyfikatorem sprz tu alar-

mowego, uznawanym przez wszystkich chy-

ba ubezpieczycieli. Certyfikat ten dopuszcza 

stosowanie urz dze  ABAX w instalacjach 

najwi kszego ryzyka – bankach, obiektach 

wojskowych itp.

W przypadku systemów bezprzewodo-

wych, ze wzgl du na brak jednolitego stan-

dardu umo liwiaj cego stosowanie pod-

zespo ów bezprzewodowych ró nych 

producentów w jednej instalacji, o wszech-

stronno ci danego rozwi zania decydowa

b dzie szeroka gama urz dze  dost pnych 

w ramach spójnego systemu. Równie  w tej 

dziedzinie oferta firmy SATEL zdecydowa-

nie wyró nia si  na tle konkurencji. W ra-

mach systemu ABAX oferowane s  nie tyl-

ko podstawowe czujki wykrywaj ce ruch 

(czujki ruchu PIR) czy wtargni cie przez 

drzwi i okna (czujki magnetyczne, kontak-

tronowe), ale te  bardziej specjalizowane 

urz dzenia.

Dzi ki nieustannej pracy in ynierów fir-

my SATEL, do sprzeda y trafi o kilka kolej-

nych ciekawych urz dze , których celem 

jest jeszcze lepsze zapewnienie bezpiecze -

stwa naszego mienia.

Przyk adem mog  by  dualne czujki ru-

chu, które dzi ki wykorzystaniu dwóch nie-

zale nych zjawisk fizycznych do wykrycia 

ruchu wykazuj  si  du o wi ksz  odpor-

no ci  na zak ócenia spowodowane pra-

c  systemów wentylacji, klimatyzacji czy 

ogrzewania nadmuchowego. W przypad-

ku du ych, przeszklonych witryn niezast -

pione mog  okaza  si  czujki zbicia szyby 

b d  czujki wibracyjne – ich celem jest wy-

krycie niechcianych go ci zanim zd  oni 

znale  si  wewn trz naszego domu. Nale y

równie  pami ta , e w a nie dzi ki czuj-

kom ochrony obwodowej – czyli tym, które 

reaguj  na prób  wtargni cia do rodka, mo-

emy zapewni  sobie bezpiecze stwo tak-

e w czasie, kiedy przebywamy w domu. 

W przypadku stosowania jedynie czujek ru-

chu nie by oby to mo liwe – czujki nie s

w stanie odró ni  intruza od mieszka ca.

Dbaj c o nasze bezpiecze stwo, firma 

SATEL nie ogranicza si  tylko do zabezpie-

czenia dobytku przed wizyt  w amywaczy. 

Nowo ci  w ofercie urz dze  bezprzewodo-

wych ABAX s  tak e czujki dymu i ognia 

(których zadaniem jest wykrycie i ostrze-

enie o pojawieniu si  zagro enia po arem) 

oraz czujki zalania (maj ce na celu wcze-

sne wykrycie niekontrolowanego wycieku 

wody). 

Nie ka dy zdaje sobie spraw  z tego, e

nowoczesny system alarmowy to nie tylko 

bezpiecze stwo, ale i komfort. Dzi ki po -

czeniu swobody oferowanej przez bezprze-

wodowe urz dzenia ABAX z mo liwo ciami 

central alarmowych INTEGRA uzyska  mo-

emy funkcjonalno  inteligentnego domu, 

która ograniczona b dzie jedynie nasz  po-

mys owo ci  i inwencj  specjalistów zajmu-

j cych si  instalacj  sprz tu.
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Nigdy za pó no 
na bezpiecze stwo
Rozwi zania bezprzewodowe SATEL ABAX

Trzy lata temu, w 2005 roku rynkow

premier  mia  bezprzewodowy system 

zabezpieczenia ABAX - produkt gda skiej 

firmy SATEL. Rozwi zanie to by o wówczas 

prze omowe na skal wiatow  w bran y

elektronicznych systemów zabezpiecze ,

g ównie ze wzgl du na zastosowane 

rozwi zania technologiczne. 

Artyku  promocyjny


