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MANIPULATORY Z EKRANEM DOTYKOWYM

Poznaj manipulatory 
INT-TSH2 i INT-TSG2

Dotknij i poczuj różnicę
Codzienna obsługa bardzo rozbudowanych 
systemów alarmowych i  automatyki budynkowej 
może być przyjemna i  prosta. 
Zamień dotychczasową klawiaturę systemu 
alarmowego na nowoczesny manipulator 
z ekranem dotykowym. 

Wygodna nawigacja
Oto urządzenie, które instalator idealnie dostosuje do Twoich potrzeb. 
Wieloekranowy i wielopoziomowy interfejs pozwala na zbudowanie 
menu tak, by zachować jego przejrzystość, co umożliwia łatwe dotarcie 
do szukanych funkcji. Razem z instalatorem wybierz wygląd oraz wielkość 
ikon i ich umiejscowienie na ekranach. Do dyspozycji masz aż 24 ekrany, 
a na każdym z nich możesz pogrupować ikony na przykład tematycznie 
lub w odniesieniu do konkretnego pomieszczenia.

wygodna nawigacja
wieloekranowy i wielopoziomowy 
interfejs ułatwia codzienną obsługę 
systemu

technologia
wydajny procesor i nowe 
oprogramowanie zapewniają 
płynność działania

czuły na dotyk
pojemnościowy ekran zapewnia 
precyzję dotyku i sprawną obsługę 
gestów

głębia kolorów
możliwość wyświetlania ponad 
16 mln kolorów gwarantuje 
wysoką jakość obrazu

w Twoim stylu
dopasuj motyw grafi czny i kolor 
obudowy do Twojego wnętrza

masz wybór
większy czy mniejszy? wybierz 
manipulator z 7” lub 4,3” ekranem

Czuły na dotyk
Wysoka czułość panelu dotykowego w połączeniu 
z responsywnym interfejsem sprawiają, że codzienna 
obsługa manipulatora staje się przyjemnością. Dzięki 
obsłudze gestów poruszanie się po interfejsie jest 
płynne i przede wszystkim – intuicyjne.
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W Twoim stylu
Wygląd graficzny interfejsu jest w pełni konfigurowalny: od koloru czcionki, podświetlenia i ikon aż po tło ekranu. 
Instalator stworzy dla Ciebie indywidualny motyw. Możesz też wybrać jedną z ponad 20 gotowych kompozycji. 

Dwa warianty kolorystyczne obudowy manipulatora 
(nowoczesny biały i klasyczny czarny) sprawią, że idealnie 
wpasujesz go w aranżację danego pomieszczenia.

Fotoramka
Zdecyduj co urządzenie 
ma wyświetlać, gdy jest 
nieużywane: może to być 
zegar cyfrowy lub Twoje 
ulubione zdjęcia jako 
pokaz slajdów.

Jasność ekranu można dowolnie ustawić w zależności od 
preferencji użytkownika czy pory dnia. Dobrać możesz 
także głośność poszczególnych dźwięków.

Głębia kolorów
Manipulatory INT-TSH2 i INT-TSG2 
mogą wyświetlać ponad 16 milionów 
kolorów – więcej niż może rozróżnić 
ludzkie oko. Wysoka jakość obrazu 
ukryta jest za szklanym panelem, 
który chroni wyświetlacz przed 
zarysowaniami. 



1 w porównaniu do INT-TSH 2w porównaniu do INT-TSG

INT-TSH2

2,6X szybszy1 4X szybszy2

INT-TSG2

INT-TSH INT-TSG

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi  kacji oraz danych technicznych urządzeń.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości.

U-TSH2TSG2-PL072130 LAT DOŚWIADCZENIA
Profesjonalna ochrona każdego typu obiektu, jak również ludzi 
w nim przebywających, dzięki zaawansowanym, a zarazem funk-
cjonalnym i ekonomicznym rozwiązaniom – w tych kilku słowach 
najkrócej można określić misję fi rmy SATEL, producenta systemów 
zabezpieczeń z zaangażowaniem 100% polskiego kapitału. Rzetel-
ność w biznesie oraz położenie szczególnego nacisku na wysoką 
jakość i bogatą ofertę produktów sprawiły, że marka SATEL już 
od 30 lat cieszy się dużym uznaniem w branży.

Powyższa fi lozofi a zarządzania oraz wytężona praca ponad 
350 pracowników fi rmy SATEL dają wymierne rezultaty. Szeroka 
oferta, obejmująca ponad 400 produktów, zapewnia niezliczone 
możliwości tworzenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
każdego użytkownika systemów: alarmowych, automatyki do-
mowej, sygnalizacji pożarowej, kontroli dostępu oraz monitoringu. 
Równocześnie systemy te spełniają wymagania, jakie przewidują 
polskie i międzynarodowe przepisy oraz normy branżowe.

Dostosowanie funkcjonalności urządzeń do aktualnych wymagań 
i oczekiwań rynku przy wykorzystaniu najnowszych technologii 
jest jednym z głównych celów fi rmy SATEL. Z tego powodu projek-
towe i produkcyjne działy własne fi rmy są stale modernizowane 
i rozbudowywane. Naturalną konsekwencją wszelkich działań 
nakierowanych na wytwarzanie najwyższej jakości urządzeń 
było wprowadzenie w 2002 roku systemu zarządzania jakością 
zgodnego z normą ISO 9001. Niezależnie od tej certyfi kacji, fi rma 
SATEL przeprowadza również pełny test funkcjonalny wszyst-
kich produktów opuszczających linię produkcyjną, gwarantując 
tym samym niezawodność wytwarzanych urządzeń. Stawiając 
na nowoczesną stylistykę i dbałość o najwyższy poziom jakości 
i funkcjonalności produktów, fi rma SATEL pozyskała wielu za-
dowolonych Klientów nie tylko w Polsce, lecz także na ponad 
50 rynkach światowych.
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Technologia
Zastosowany procesor nowej generacji w manipulatorze 
INT- TSH2 jest ponad 2-krotnie1, a w INT-TSG2 nawet 4-krotnie² 
szybszy w porównaniu do poprzednich modeli. Wszystkie 
komponenty zostały dobrane i zoptymalizowane tak, 
by zapewnić efektywną obsługę nawet skomplikowanych 
systemów, obejmujących zarówno kwestię ochrony obiektu, 
jak i funkcje automatyki. 

Masz wybór
Ta sama jakość w dwóch różnych rozmiarach. 
INT-TSH2 to manipulator z większym 7” ekranem. 
INT-TSG2 to mniejsze urządzenie z 4,3” ekranem. 
Sam zdecyduj, który model będzie idealny dla Ciebie.

INT-TSH2 INT-TSG2

przekątna ekranu 7” 4,3”

rozdzielczość 1024 x 600 480 x 272

sposób powiadamiania 
o stanie systemu

ikony na pasku 
powiadomień interfejsu

podświetlane ikony 
na obudowie

odtwarzanie dźwięków głośnik brzęczyk
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