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Biztonság és kényelem az ujjhegyében

INT‑TSG

érintőképernyős
kezelő

A kicsi és elegáns
kialakítás modern
és hagyományos
enteriőr esetén
is biztosítja az
INT‑TSG tökéletes
környezetbe
illeszkedését.

Az INTEGRA központokra alapozott riasztórendszer számos a biztonsághoz és kényelemhez
kapcsolódó tulajdonsággal rendelkezik. A fejlett
háziautomatizálási képességek használatának
egyik alkalmazása lehet a világításszabályozás,
redőnyök, fűtés-hűtés rendszerek és automatikus kerti öntözőrendszerek az automatikus
és intelligens vezérlésének köszönhető energia-megtakarítás. Ezekhez a fejlett funkciókhoz
történő egyszerű hozzáférés, továbbá a folyamatos, az okostelefonokból és táblagépekből
ismerős, érintőképernyős felhasználói felület
kifejlesztésének piaci igénye szükségessé tette
egy teljesen új felhasználó felület kialakítását.
Mindezen kívánalmakra az INT‑TSG a tökéletes
válasz, minthogy a biztonságot és háziautomatizálást egyesítő rendszerek felhasználói számára
a kényelmes és ösztönös mindennapi működtetés
megoldását keresi.

Az INT-TSG

A MAKRÓ funkciók segítségével az INT‑TSG ös�szetett feladatsorok egy érintésre történő végrehajtására képes. Tökéletes megoldás intelligens-otthon funkciók INTEGRA vezérlőpanelek
általi végrehajtására. Például a Filmvetítés parancs
leengedheti az árnyékolókat, megnöveli az LCD
projektor képét és letompítja a világítást. Az
INT‑TSG minden egyes makrója a kényelmes
használat tökéletesebbé tétele céljából szabadon
személyreszabható. A megfelelő parancs menüben történő megkeresése így teljesen probléma
nélkül hajtható végre.
A rendszer INT‑TSG-vel történő napi működtetése nagyon könnyű és felhasználóbarát. A főképernyő ikonjai lehetővé teszik a riasztórendszer
leghasznosabb funkcióinak, mint pl. készenléti
állapot be- és kikapcsolásának vagy események,
hibák megjelenítésének elérését.

Bármilyen, egy a felhasználói azonosítást szükségessé tevő művelet végrehajtása esetén
az ikonokat egy teljes képernyős numerikus
billentyűzet váltja fel. A ritkábban használt műveletek elérése terminál módban lehetséges,
amelyikben a kezelő egy hagyományos INTEGRA
kezelő működését szimulálja.

az INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelek teljes

Lehetséges az állapotképernyőn megjelenítendő tartalom, például rendszerállapot-jelzők
vagy más egyéb információk telepítő általi
meghatározása. Az új eszköz továbbá biztosítja
a felhasználó ízlésének megfelelő háttérkép
kiválasztását is.

A felhasználó szintén gyorsan elérheti
a Vészhívás menüt. Amennyiben szükséges,
a képernyőn kiválaszthatja vészhelyzet típusát, a szükséges segítség hatékony elérése
céljából.

Az INT-TSG kezelő ezeken túlmenően szintén
biztosítja a riasztórendszer aktuális állapotinformációihoz történő gyors és könnyű hozzáférést
is. Az állapotképernyő személyreszabható információi lehetővé teszik, hogy egy pillantással
ellenőrizhető legyen a riasztórendszer készenlétének, a kültéri világítás vagy a gyepöntöző
rendszer be-, vagy kikapcsolt állapota.

választékához alkalmazható

új minőség
az intelligens
riasztórendszer
mindennapi működtetésében
Az INT‑TSG nagy előnye a keskeny ház, amely lehetővé teszi, hogy a falra szerelt kezelő optikailag jól illeszkedjen környezetébe. A vonzó kialakítás csak egy a kezelő nagy előnyei közül. Az INT‑TSG 4,3” fényes, 480 x 272 felbontású TFT, a feliratok és ikonok tökéletes olvashatóságát
biztosító kijelzővel rendelkezik. A kapacitív kijelző panel az ujjak legenyhébb érintésére is reagál, szükségtelenné téve az azokkal történő erőteljes
nyomogatást. Előlapja a felső részen található, a kritikus riasztási állapotok információit megjelenítő LED-ekkel került kiegészítésre.

25 ÉV TAPASZTALATA
Bármilyen típusú épület és a benne tartózkodó emberek fejlett, de funkcionális és gazdaságos
megoldásokon keresztül történő professzionális védelme – ez a pár szó szolgál a SATEL, 100%
ban Lengyel tulajdonú biztonságirendszer gyártó, küldetésének legtömörebb leírásaként.
Az üzleti életben tanúsított korrektség, a magas minőség különös kihangsúlyozásának és a
széles termékkörnek köszönhetően a SATEL márkanév az elmúlt 25 év alatt az ipar különösen
megbecsült tagjává vált.

A SATEL egyik legfontosabb célja, hogy a legmodernebb technológiák alkalmazásával összhangba hozza az eszközök funkcionalitását a piac aktuális követelményeivel és elvárásaival.
A társaság tervezési és termelési részlege ezen célok miatt folyamatosan modernizálásra és
bővítésre kerül. A csúcsminőségű eszközök előállítását célzó összes tevékenység természetes
következménye volt az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer 2002-ben történő bevezetése.
Ezen tanúsítástól függetlenül a SATEL a gyártott eszközök megbízhatóságát biztosító teljes
funkcionális tesztnek veti alá a gyártósorokat elhagyó összes terméket. A modern kialakítás
és ahhoz kapcsolódóan a termékek funkcionalitásának, és legmagasabb minőségi színvonal
fontosságának kihangsúlyozása a SATEL-nak Lengyelországon kívül világszerte több mint
50 piacon számos elégedett ügyfelet szerzett.
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Ez a vezetési szemlélet és a több mint 270 SATEL alkalmazott kemény munkája kézzelfogható
eredményt hozott létre. A több mint 400 különböző terméket tartalmazó termékkör megszámlálhatatlan lehetőséget nyújt a biztonsági, háziautomatizálási, tűzjelző rendszer, beléptetésvezérlés és távfelügyelet egyes felhasználók egyedi igényei szerinti kialakításában. Ezzel
egyidejűleg ezek a rendszerek megfelelnek az összes Lengyel és nemzetközi szabályozásnak,
illetve ipari szabványnak.

