
Bezpieczeństwo i wygoda w zasięgu dotyku
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Inteligentne systemy alarmowe bazujące na cen-
tralach z rodziny INTEGRA oferują szeroki wachlarz 
możliwości związany z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa i komfortu. Wykorzystując zaawansowane 
możliwości automatyki domowej oferowane przez 
te systemy można cieszyć się takimi funkcjami jak 
automatyczne sterowanie oświetleniem, samo-
czynne podnoszenie i opuszczanie rolet, oszczę-
dzanie energii dzięki przemyślanemu sterowaniu 
ogrzewaniem czy klimatyzacją czy nawet podlewa-
nie ogrodu. Do wygodnej obsługi tak rozbudowanej 
funkcjonalności niezbędny jest zupełnie nowy 
interfejs użytkownika. Dodatkowo, oczekiwania 
rynku nieustannie ewoluują w stronę interfejsów 
wykorzystujących ekrany dotykowe znane ze 
smartfonów i tabletów. Manipulator INT‑TSG to 
odpowiedź na te wszystkie potrzeby. Stanowi on 
bowiem idealne rozwiązanie dla użytkowników 
systemów łączących funkcje alarmowe i automa-
tyki domowej oczekujących wygody i intuicyjności 
przy codziennej ich obsłudze. 

INT‑TSG

Połączenie niewielkich 
rozmiarów oraz 
atrakcyjnego 
wzornictwa powoduje, 
że INT‑TSG doskonale 
komponować się 
będzie zarówno 
w nowocześnie, 
jak i tradycyjnie 
urządzonych 
wnętrzach.

INT‑TSG może współpracować z całą gamą central z rodziny INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oraz VERSA Plus

manipulator
dotykowy
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Codzienna obsługa systemu z użyciem INT‑TSG 
jest bardzo prosta i przyjemna. Wybierając na 
głównym ekranie ikony, korzystać można z naj-
bardziej potrzebnych funkcji systemu – takich 
jak włączanie i wyłączanie czuwania, czy prze-
glądanie zdarzeń i awarii. 

W momencie kiedy konieczne jest autoryzowanie 
operacji za pomocą kodu użytkownika, w miejsce 
ikon pojawia się pełnoekranowa klawiatura nu-
meryczna do wpisania tego kodu. W przypadku 
używania rzadziej wykorzystywanych funkcji, 
dostępny jest także tak zwany tryb terminala, 
w ramach którego nowy manipulator symuluje 
działanie tradycyjnego manipulatora dla centrali 
INTEGRA. 

INT‑TSG pozwala również jednym poleceniem 
uruchamiać nawet złożone sekwencje poleceń 
dzięki funkcjom MAKRO. W ten sposób jest on 
idealnym rozwiązaniem w przypadku korzystania 
z funkcjonalności inteligentnego domu, dostępnej 
w centralach alarmowych INTEGRA. Przykładowo, 
uruchomienie polecenia „seans filmowy” może 
uruchomić opuszczanie rolet, wysunięcie ekranu 
do projektora LCD i włączenie nastrojowego deli-
katnego oświetlenia. Dla jeszcze większej wygody 
każde MAKRO w manipulatorze INT‑TSG może 
posiadać dowolnie przypisaną ikonę, dzięki czemu 
odnalezienie właściwego polecenia w menu nie 
będzie nastręczać użytkownikowi jakichkolwiek 
problemów.



INT‑TSG może współpracować z całą gamą central z rodziny INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oraz VERSA Plus

Manipulator INT‑TSG to również szybki i łatwy 
dostęp do informacji o bieżącym stanie syste-
mu. Dzięki możliwości zdefiniowania informacji 
wskazywanych na ekranie statusu, wystarczy 
jedno spojrzenie na wyświetlacz urządzenia, 
aby dowiedzieć się czy system alarmowy czuwa, 
czy aktywne jest oświetlenie na zewnątrz lub 
na przykład czy aktualnie uruchomione jest 
zraszanie zieleni. 

Użytkownik systemu ma również możliwość 
szybkiego dostępu do menu „wezwania pomo-
cy”. Dzięki temu w razie konieczności wystar-
czy wybrać rodzaj zagrożenia na ekranie, aby 
sprawnie uzyskać niezbędną pomoc.

Możliwe jest skonfigurowanie ekranu statusu, 
który może zawierać wybrane przez instalatora 
elementy – wskaźniki informujące o bieżącym 
stanie systemu, czy dodatkowe informacje. 
Nowe urządzenie daje również możliwość wy-
brania „tapety” – grafiki wyświetlanej na ekranie 
zgodnej z gustami użytkownika. 



Dużym atutem manipulatora INT‑TSG jest niewielka grubość obudowy, dzięki której manipulator optycznie wtapia się w ścianę, na której jest 
zamontowany. Atrakcyjny wygląd urządzenia to jednak dopiero początek jego zalet. Konstrukcja INT‑TSG wykorzystuje 4,3”, jaskrawy wyświetlacz 
TFT o rozdzielczości 480 x 272 pikseli, który zapewnia doskonałą czytelność wyświetlanych na nim napisów i ikon. Współpracuje on z panelem 
dotykowym wykonanym w technologii pojemnościowej, dzięki czemu nowy manipulator reaguje nawet na delikatne dotknięcia i nie wymaga 
dociskania ekranu. Uzupełnieniem panelu czołowego urządzenia są diody zamontowane w górnej jego części, wskazujące najważniejsze infor-
macje o stanie systemu alarmowego.

nowa jakość
w obsłudze inteligentnego

systemu alarmowego



25 LAT DOŚWIADCZENIA

Profesjonalna ochrona każdego typu obiektu, jak również ludzi w nim przebywających, dzięki 
zaawansowanym, a zarazem funkcjonalnym i ekonomicznym rozwiązaniom – w tych kilku słowach 
najkrócej można określić misję firmy SATEL, producenta systemów zabezpieczeń z zaangażo-
waniem 100% polskiego kapitału. Rzetelność w biznesie oraz położenie szczególnego nacisku 
na wysoką jakość i bogatą ofertę produktów sprawiły, że marka SATEL już od 25 lat cieszy się 
dużym uznaniem w branży. 

Powyższa filozofia zarządzania oraz wytężona praca ponad 270 pracowników firmy SATEL dają 
wymierne rezultaty. Szeroka oferta, obejmująca ponad 400 produktów, zapewnia niezliczone 
możliwości tworzenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika systemów: 
alarmowych, automatyki domowej, 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 firmy SATEL. Z tego po-
wodu projektowe i produkcyjne działy własne firmy 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 9001:2000. Niezależnie od tej certyfikacji, firma SATEL przeprowadza również pełny test 
funkcjonalny wszystkich produktów opuszczających linię produkcyjną, gwarantując tym samym 
niezawodność wytwarzanych urządzeń. Stawiając na nowoczesną stylistykę i dbałość o najwyższy 
poziom jakości i funkcjonalności produktów, firma SATEL pozyskała wielu zadowolonych Klientów 
nie tylko w Polsce, lecz także na ponad 50 rynkach światowych.

www.satel.pl
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ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk
tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01, e-mail: satel@satel.pl

Szukasz ciekawych artykułów o alarmach domowych,  
fachowych porad lub przykładowych aranżacji sprzętowych?

Wejdź na:
www.mieszkajbezpiecznie.pl

http://www.satel.pl/pl/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=ulotka
http://www.mieszkajbezpiecznie.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=ulotka

