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Bezpečnost a pohodlí na dosah ruky

INT‑TSG

dotykový
panel

Kombinace
malého rozměru
a elegantního tvaru,
předurčuje INT‑TSG
k dokonalému
sladění s moderním
i tradičním
interiérem.

Inteligentní zabezpečovací systémy založené
na ústřednách INTEGRA poskytují mnoho funkcí
souvisejících se zabezpečením a komfortem.
Pokročilé funkce domácí automatizace, může
někdo využívat pro automatické ovládání světel,
automatické ovládání rolet, k úspoře energie
díky inteligentnímu řízení HVAC, ale také třeba
k automatickému závlahovému systému. Chceteli povolit přístup k těmto rozšířeným funkcím, je
zapotřebí zcela nové uživatelské rozhraní. Trh navíc
vyžaduje rozvoj směrem k dotykovým panelům
na bázi uživatelského rozhraní, dobře známého
z chytrých telefonů a tabletů. INT‑TSG je odpovědí
na tyto požadavky a je perfektním řešením pro
uživatele kombinující systémy zabezpečení a domácí automatizace, a zároveň hledající pohodlné
a intuitivní každodenní ovládání jejich zařízení.

INT‑TSG podporují

Pomocí makro funkcí může INT‑TSG vykonávat
sadu příkazů jedním dotykem. Toto je ideální
řešení pro funkce inteligentních domů podporovaných ústřednami INTEGRA. Například při
příkazu Promítání filmů dojde ke stažení rolet,
nastaví vyšší rozlišení projektoru a zapne tlumené osvětlení pro vytvoření atmosféry. Každá
makro funkce v INT‑TSG má volně nastavitelné
ikony pro zlepšení komfortu používání. A tak
nalezení správného příkazu v menu je nyní zcela
bezproblémové.
Každodenní ovládání systému pomocí INT‑TSG
je velice jednoduché a uživatelsky přívětivé.
Ikony na základní obrazovce umožňují přístup
k nejčastěji používaným funkcím zabezpečovacího systému, např. zastřežení a odstřežení nebo
zobrazení historie událostí a poruch.

Pokud je vykonání funkce nutné potvrdit uživatelským kódem, dojde k překreslení obrazovky
s ikonami na obrazovku zobrazující plnou numerickou klávesnici. Méně používané funkce jsou
dostupné přes režim terminálu, ve kterém je
na obrazovce simulována klasická klávesnice
INTEGRA.

všechny zabezpečovací ústředny série INTEGR A

Stavovou obrazovku je možné uživatelsky upravit, aby zobrazovala obsah definovaný instalačním technikem, například kontrolky stavu
systému nebo jakékoliv jiné informace. Toto
nové zařízení umožňuje také použití vlastního
obrázku na pozadí.

Uživatel má také rychlý přístup k menu „rychlé
pomoci“. Pokud je to nutné, mohou vybrat typ
pomoci na obrazovce pro efektivní dosažení
příslušné pomoci.

a INTEGR A Plus

Dotykový panel INT‑TSG poskytuje také rychlý
a snadný přístup k aktuálním stavovým informacím zabezpečovacího systému. Jediným
pohledem na uživatelsky nastavitelnou obrazovku stavů můžete zjistit, například, zda je
zabezpečovací systém zastřežen, svítí venkovní
osvětlení, nebo je vypnutá závlaha trávníku.

nová kvalita
každodenního ovládání
inteligentního
zabezpečovacího systému
Velkou výhodou INT‑TSG je malá hloubka krytu, která umožňuje panelu opticky splynout se zdí. Jeho atraktivní vzhled je jen jednou z jeho velkých výhod. INT‑TSG je vybaven 4,3” jasným TFT displejem s rozlišením 480 x 272 bodů, který zajišťuje perfektní čitelnost textu a ikon. Displej
je dále vybaven kapacitním dotykovým panelem reagujícím na sebemenší dotyk a nevyžaduje velký tlak na povrch displeje. Přední horní část
panelu je doplněna o LED kontrolky informující o kritických stavech zabezpečovacího systému.

25 LET ZKUŠENOSTÍ
Profesionální ochrana pro každý typ objektu, která poskytuje lidem pokročilé, funkční a cenově
dostupné řešení. Výrobce zabezpečovacích systému SATEL se 100% polským kapitálem, Vás
v následujících pár větách seznámí s jeho posláním. Značka SATEL je na trhu ceněna již 25
let, vzhledem ke stálosti v oblasti prodeje, a zvláštnímu důrazu na vysokou kvalitu a širokou
škálu nabízených produktů.

Jedním z hlavních cílů firmy SATEL je uvedení funkčních zařízení, v souladu s aktuálními
požadavky a očekáváními na trhu, s využitím nejnovějších technologií. Z tohoto důvodu se
konstrukční a výrobní oddělení společnosti neustále modernizuje a rozšiřuje. Přirozeným
výsledkem všech kroků zaměřených na výrobu vysoce kvalitních zařízení, bylo zavedení
systému řízení jakosti, podle normy ISO 9001:2000 v roce 2002. Bez ohledu na toto osvědčení,
provádí firma SATEL také kompletní test funkčnosti všech produktů, které opouštějí výrobní
linku a tím je zajištěna vysoká spolehlivost vyráběných zařízení. Firma se zaměřuje na moderní
design s důrazem na nejvyšší úroveň kvality a funkčnost svých výrobků. Firma SATEL získala
řadu spokojených zákazníků nejen v Polsku, ale také ve více než 50 zemích po celém světě.
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Filozofie managementu a tvrdá práce více než 270 zaměstnanců firmy SATEL, je vytvářet
hmatatelné výsledky. Široký sortiment více než 400 nabízených produktů, poskytuje bezpočet
možností při navrhování systémů zabezpečení, domácí automatizace, požární signalizace,
řízení přístupu a monitorovacích systémů, šité na míru individuálním potřebám každého
uživatele. Současně tyto systémy splňují všechny požadavky stanovené mezinárodními
předpisy a průmyslovými standardy.

