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Veiligheid en comfort binnen handbereik

INT‑TSG

touch screen
bediendeel

De perfecte
match voor zowel
een traditioneel
als modern interieur,
dankzij het kleine
formaat en het
strakke design.

Intelligente alarmsystemen met INTEGRA als
basis, bieden bijzonder veel mogelijkheden
voor zowel comfort als veiligheid. Door het
toepassen van geavanceerde domotica kunt
u gebruik maken van een groot aantal opties,
zoals automatische verlichting, op afstand bediening van rolgordijnen, energiebesparing
door middel van intelligente HVAC techniek
of zelfs automatische besproeiing van uw tuin.
Om deze uitgebreide functionaliteit op eenvoudige wijze toe te passen, is er een andere, nieuwe
gebruikersinterface nodig. Daarnaast vraagt
ook de markt, als gevolg van de populariteit
van smartphones en tablets, om een gebruikersinterface met touch screen. Het antwoord
op deze vraag is de INT‑TSG. De INT‑TSG
is de perfecte oplossing voor de gebruiker van
een gecombineerd beveiligings- en domoticasysteem, die op zoek is naar een prettige en
intuïtieve bediening van zijn installatie.

De INT‑TSG

Het dagelijks gebruik van een INT‑TSG systeem
is eenvoudig en gebruikersvriendelijk. De icoontjes op het scherm geven toegang tot de functies
die u het meest gebruikt, zoals inschakelen, uitschakelen en het weergeven van gebeurtenissen
en foutmeldingen.

Wanneer er autorisatie met een wachtwoord
nodig is, worden de icoontjes vervangen door
een toetsenbord met nummers. Functies die
minder vaak gebruikt worden, zijn beschikbaar
in de terminal mode waarin het toetsenbord
de werking van een regulier INTEGRA toetsenbord simuleert.

Dankzij de macro functies kan de INT‑TSG met
slechts één tikje complexe opdrachten achter
elkaar uitvoeren. Het is de perfecte oplossing
voor toepassingen in huis die door de INTEGRA
centrale ondersteund worden. Een voorbeeld hiervan is ‘Movie Screening’, waarmee de gordijnen
gesloten worden, het LCD scherm verschijnt en het
licht wordt gedimd. Om het gebruiksgemak te vergroten, kunnen van iedere macro op de INT‑TSG
de icoontjes worden aangepast, waardoor het
zoeken naar het juiste commando in het menu
bijzonder gemakkelijk is.

ondersteunt de gehele INTEGRA en INTEGRA PLUS serie

Het is mogelijk om het statusscherm naar wens
aan te passen, zodat de inhoud die de installateur heeft gedefinieerd zichtbaar is, zoals
de systeem status indicatoren of elke andere
gewenste informatie. Ook kunt u uw eigen foto
als achtergrond instellen.

Ook heeft de gebruiker snel toegang tot het
Noodgevallen menu. In geval van nood kan het
type hulpdienst op het scherm geselecteerd
worden, om zo snel mogelijk de benodigde
hulp te krijgen.

Bedieningspaneel

Met het INT‑TSG toetsenbord heeft u ook
op snelle en eenvoudige wijze toegang tot
de status van het alarmsysteem. Met één
blik op de aanpasbare statusinformatie op
het scherm weet u bijvoorbeeld of het alarm is
ingeschakeld, of de buitenverlichting aan is en
of de tuinsproeiers aan of uit staan.

vernieuwde
kwaliteit voor dagelijks
gebruik van intelligente
alarmsystemen
Het grote voordeel van de INT‑TSG is de kleine behuizing, waardoor het toetsenbord niet opvalt tegen de muur. Het aantrekkelijke ontwerp
is slechts één van de vele voordelen. De INT‑TSG heeft een helder 4,3” TFT display met 480 x 272 pixels, die de tekst en de icoontjes perfect leesbaar maakt. Het display heeft een bijzonder sensitief touch screen dat weinig druk nodig heeft en zelfs op de kleinste aanraking
reageert. De voorkant is aan de bovenzijde voorzien van LED’s om belangrijke alarm systeem informatie weer te geven.

25 JAAR ERVARING
Professionele beveiliging voor elk terrein type, evenals voor mensen die daarin verblijven, geavanceerde, functionele en kosteneffectieve oplossingen. - Dit zijn een paar woorden die kunnen
dienen als de kortste beschrijving voor de missie van SATEL, een fabrikant van beveiligingssystemen met 100% betrokkenheid van de Poolse hoofdstad. Vanwege de zakelijke integriteit,
en met speciale nadruk op de hoge kwaliteit en het brede assortiment van producten die worden
aangeboden, wordt het merk SATEL al 25 jaar, zeer gewaardeerd in de markt.

Functionaliteit van apparaten aanpassen aan de huidige eisen en verwachtingen van de markt,
met het gebruik van de nieuwste technologieën, is een van de belangrijkste doelstellingen
van SATEL. Om deze reden worden de ontwerp en de productieafdelingen van het bedrijf
voortdurend gemoderniseerd en uitgebreid. Een logisch gevolg van alle acties die gericht zijn
op de productie van apparaten van topkwaliteit, was de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem die voldoet aan de ISO 9001:2000 van 2002. Ongeacht deze certificering voert
SATEL ook zelf volledige functionele testen uit van alle producten die de productielijn verlaten,
waardoor de betrouwbaarheid van gefabriceerde apparaten wordt gewaarborgt. Door te focussen op modern designs en belang te hechten aan de hoogste kwaliteitniveaus en functionaliteit
van haar producten, heeft SATEL vele tevreden klanten, niet alleen in Polen, maar ook in meer
dan 50 markten wereldwijd.
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Deze filosofie van het management en het harde werk van meer dan 270 SATEL werknemers
produceren hierdoor concrete resultaten. Het brede assortiment van meer dan 400 producten
die aangeboden worden biedt talloze mogelijkheden voor beveiliging, domotica, brandalarm,
toegangscontrole en meldkamersystemen, welke afgestemd kunnen worden aan de individuele
wensen van elke gebruiker. Tevens voldoen al deze systemen aan de eisen die voorgeschreven
zijn voor de Poolse en Internationale regelgevingen als ook de industriestandaarden.

