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Niniejsza ulotka prezentuje produkty, które wchodzą do oferty firmy SATEL.
Nasze propozycje to rozwinięcie dotychczasowych wyrobów, uzupełnienie
grup asortymentowych, jak również zupełnie nowe produkty. Mamy nadzieję,
iż zmiany w ofercie spotkają się z przychylnym przyjęciem z Państwa strony.

www.satel.pl

W firmie SATEL stale pracujemy nad nowymi urządzeniami. Dbamy o to by wyróżniały
się funkcjonalnością, nowymi możliwościami zastosowania i designem. Nową pozycją
w cenniku, która zasługuje na szczególną uwagę, jest INT-KNX - moduł integracji
z systemem KNX, produkt ten umożliwia poszerzenie funkcjonalności systemów automatyki realizowanych w ramach centrali INTEGRA. Mamy również przyjemność zaprezentować Państwu kolejne produkty rozszerzające skład oferty bezprzewodowego
systemu ABAX, są to: AMD-103 / AMD-103 BR - bezprzewodowa czujka otwarcia
drzwi i okien oraz ASD-110 - bezprzewodowa czujka dymu i ciepła. Na koniec
przedstawiamy moduł, który zastępuje dotychczas oferowane ekspandery CA-64 SR
i CA-64 DR. INT-R - uniwersalny ekspander czytników kart / pastylek.
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Mamy nadzieję, że prezentowane nowości spełnią Państwa oczekiwania
i na stałe wejdą do zakresu urządzeń montowanych przez Państwa w systemach zabezpieczeń.

INT-KNX
Moduł integracji
z systemem KNX

INT-R
Uniwersalny ekspander
czytników kart / pastylek

ASD-110
Bezprzewodowa czujka
dymu i ciepła

Moduł INT-KNX stanowi sprzętowy interfejs pomiędzy systemem INTEGRA,
a magistralą KNX (dawniej EIB). Dzięki takiemu połączeniu, możliwe staje
się wysyłanie telegramów KNX (czyli
poleceń sterujących pracą urządzeń wykonawczych KNX) w reakcji na określone
zdarzenia w centrali INTEGRA. Konfiguracja takiego systemu sprowadza się do
przypisania odpowiednich telegramów
do zadziałania wybranych wyjść centrali,
które z kolei reprezentować mogą rozmaite zdarzenia: naruszenia czujek, zadziałanie timerów, wywołanie akcji przez
użytkownika czy też kombinacje logiczne tych sygnałów. W efekcie uzyskać
można tradycyjną dla central INTEGRA
pełną elastyczność konfiguracji działania całego systemu, ograniczoną w zasadzie jedynie ilością dostępnych wyjść.
Pojawienie się modułu INT-KNX powoduje, że oprócz szerokiej funkcjonalności
systemów automatyki realizowanych
w ramach centrali INTEGRA, rozwiązanie
to staje się jednym z najbardziej wszechstronnych. Przede wszystkim, pozwala
w ten sposób w pełni wykorzystać istniejące urządzenia wchodzące w skład
systemu alarmowego.

Moduł rozszerzeń dla central INTEGRA
pozwalający na podłączenie czytników
kart i/lub czytników pastylek iButton
w celu realizowania kontroli dostępu oraz
załączania/wyłączenia czuwania strefy.
Ekspander INT-R współpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA i CA-64.a

Wielodetektorowa czujka ASD-110 umo
-żliwia wykrycie wczesnego stadium
rozwoju pożaru, gdy pojawia się dym
widzialny i/lub ma miejsce wzrost temperatury. Może pracować samodzielnie lub
w ramach dwukierunkowego systemu
bezprzewodowego ABAX. Do wykrywania dymu widzialnego wykorzystywana
jest metoda optyczna. Kiedy stężenie
dymu w komorze optycznej przekroczy określony próg, wywołany zostanie
alarm. Parametry pracy czujnika dymu
są modyfikowane w zależności od zmian
temperatury rejestrowanych przez czujnik termiczny (termistor). Czujka ASD-110
zastępuje czujkę ASD-100. W celu prawidłowego korzystania z nowego urządzenia należy zastosować aktualne oprogramowanie: INTEGRA v. 1.09 (2011-11-02),
ACU-100 v. 3.2, DloadX v. 1.09.001
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