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Inteligentny system alarmowy
– bezpieczeĕstwo i wygoda
Bezpieczeĕstwo to jedna z podstawowych potrzeb czâowieka. To wâa-

Nie tylko wïamanie

ğnie ono decyduje o komforcie naszego codziennego īycia. Dlatego

Alarm moīe powiadamiaý rów-

zabezpieczajĆc swój dom musimy mieý pewnoğý, īe system alarmo-

nieī o innych, niekoniecznie

wy, który bċdzie staâ na straīy naszej prywatnoğci speânia najwyīsze

zwiĆzanych z wâamaniem nie-

standardy jakoğci. W nowoczesnych laboratoriach firmy Satel powstajĆ

bezpieczeĕstwach. Wyposaīona

rozwiĆzania, którym zaufaây tysiĆce ludzi w Polsce i na ğwiecie.

w odpowiednie czujki instalacja
zadziaâa takīe w przypadku ulat-

Liczy siÚ doĂwiadczenie

niajĆcego siċ gazu, wydobywajĆcego siċ czadu lub zalania. O zda-

Firma SATEL powstaâa w 1990 roku i jest jed-

rzeniu powiadomi jednoczeğnie wybrane przez nas osoby i sâuīby.

nym z najwaīniejszych europejskich produ-

Niebezpieczeĕstwa nie sĆ jednak jedynĆ informacjĆ jakĆ system moīe

centów elektroniki alarmowej. Wysokiej klasy

nam przekazaý. Odpowiednio skonfigurowany oferuje swoim wâağci-

specjaliğci oraz doskonaâe zaplecze sprzċ-

cielom szereg niezwykle wygodnych uīytecznoğci.

towe pozwala firmie na oferowanie wysokiej

Równieī funkcjonalnoğý moduâów komunikacyjnych nie ogranicza

klasy inteligentnych systemów alarmowych.

siċ jedynie do funkcji powiadamiania. Przy zastosowaniu telefonu ko-

Na produkty firmy skâadajĆ siċ m. in. centrale

mórkowego uīytkownik moīe równieī wâĆczyý piec i ustawiý wyīszĆ

alarmowe, sygnalizatory, czujki, moduây ko-

temperaturċ w pomieszczeniach lub opuğciý rolety. Moīliwoğý komu-

munikacyjne, systemy bezprzewodowe oraz

nikowania siċ z domem uâatwiý moīe wówczas īycie nie tylko nam, ale

urzĆdzenia kontroli dostċpu. Duīym atutem jest fakt, īe Satel jest rów-

równieī osobom starszym, zazwyczaj majĆcym opory przed korzysta-

nieī producentem oprogramowania sterujĆcego do wszystkich swo-

niem z nowoczesnych urzĆdzeĕ. Wystarczy, īe zasygnalizujĆ taki pro-

ich produktów. Dziċki temu cechuje je wygodna i intuicyjna obsâuga,

blem podczas rozmowy telefonicznej.

szczególnie przyjazna polskim uīytkownikom.

Liczy siÚ jakoĂÊ
Dom zawsze pod kontrolÈ

Aby system alarmowy dziaâaâ odpowiednio konieczne jest zapewnie-

Systemy alarmowe Satel, poza podstawowym zadaniem jakim jest za-

nie najwyīszej jakoğci wszystkich jego elementów. Dlatego urzĆdzenia

pewnienie bezpieczeĕstwa, oferujĆ szereg dodatkowych moīliwoğci.

Satel poddawane sĆ szeregowi

Budowane w oparciu o produkty gdaĕskiej firmy inteligentne syste-

testów na kaīdym etapie pro-

my pozwalajĆ kontrolowaý to co siċ dzieje w domu – nawet z drugiego

dukcyjnym, a system ewidencjo-

koĕca ğwiata! UmoīliwiajĆ to moduây komunikacyjne, zapewniajĆce

nowania pozwala na ğledzenie

âĆcznoğý telekomunikacyjnĆ. Dziċki temu, uīytkownik ma dostċp do

historii kaīdego produktu. To

systemu alarmowego poprzez telefon lub/i Internet. Przykâadem prak-

wâağnie rygorystyczne procedu-

tycznego zastosowania tego rozwiĆzania jest zdalny system powiada-

ry pozwalajĆ produktom z logo

miania. Dziċki niemu uīytkownik ma moīliwoğý bycia informowanym

Satel cieszyý siċ duīym zaufa-

o wszelkich, interesujĆcych go zdarzeniach. Moīe to byý zarówno pró-

niem zarówno wğród uīytkow-

ba wâamania, nieautoryzowane wejğcie na teren posesji, jak równieī

ników, jak i instalatorów.

powrót innych domowników lub ich wejğcie do danego pomieszczenia
(funkcja szczególnie przydatna w przypadku dzieci). System przekaīe
o tym informacjċ dzwoniĆc na wybrany numer telefonu, wysyâajĆc wiadomoğý sms lub za poğrednictwem poczty elektronicznej.

SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdaĕsk
tel. 058 320 94 00
faks 058 320 94 01
www.satel.pl,
e-mail: satel@satel.pl

200

2010

