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K L Á V E S N I C A

Bezpečnosť a pohodlie na dosah dotyku

INT‑TSG

dotyková
klávesnica

Spojenie malých
rozmerov s atraktívnym
dizajnom zaručuje,
že INT‑TSG je možné
inštalovať zároveň
do moderných
ako aj tradičných
interiérov.

Inteligentné zabezpečovacie systémy vybudované
na základe ústrední série INTEGRA ponúkajú širokú
škálu možností spojených so zaistením bezpečnosti
a pohodlia. Pomocou možností domácej automatizácie ponúkaných týmito systémami je možné
pohodlne využívať také funkcie ako sú osvetlenie,
automatické ovládanie roliet, šetrenie energie
premysleným riadením kúrenia a klimatizácie
alebo polievanie záhrady. Na pohodlnú obsluhu
tak širokej škály funkcií je potrebné nové užívateľské rozhranie. Požiadavky trhu stále smerujú
na vytvorenie užívateľského rozhrania známeho
zo smartfónov a tabletov. Dotyková klávesnica
INT‑TSG je odpoveďou na všetky takéto potreby
a je ideálnym riešením pre užívateľov. Klávesnica
spája funkcie zabezpečovacích systémov s funkciami domácej automatizácie a každodenná obsluha systému pomocou nej je veľmi jednoduchá
a pohodlná.

I N T‑ T S G m ô ž e

Každodenná obsluha systému pomocou INT‑TSG
je veľmi jednoduchá a pohodlná. Pomocou ikon
zobrazených na hlavnom paneli je možné využívať najfrekventovanejšie funkcie systému,
napríklad zapínanie a vypínanie stráženia, alebo
prehľad udalostí a porúch.

V momente, keď je nutná autorizácia operácií
pomocou kódu užívateľa, sa namiesto ikon objaví
plnohodnotná klávesnica na zadanie tohto kódu.
V prípade využívania iných funkcií je dostupný
aj tzv. režim terminálu, vrámci ktorého nová
klávesnica simuluje činnosť klasickej LCD klávesnice pre ústredne INTEGRA.

INT‑TSG umožňuje tiež pomocou jedného príkazu
spúšťať aj veľmi zložité sekvencie príkazov, vďaka
funkciám MAKRO. Týmto spôsobom je klávesnica
ideálnym riešením na využívanie funkcií inteligentného domu dostupných v zabezpečovacích
ústredniach INTEGRA. Napríklad zadanie príkazu
„filmový večer“ môže spustiť zatiahnutie roliet,
vysunutie premietacieho plátna pre projektor
a zapnúť obrysové osvetlenie. Pre väčšie pohodlie
môže mať každé MAKRO v klávesnici INT‑TSG
ľubovoľne pridelenú ikonu, vďaka čomu nebude
nájdenie príslušného príkazu spôsobovať užívateľovi žiadne problémy.

spolupracovať s ústredňami série INTEGR A

Obrazovku stavu je možné nakonfigurovať tak,
že bude obsahovať položky určené inštalačným
technikom – o aktuálnom stave systému alebo
dodatočné informácie. Nová klávesnica umožňuje výber „tapety” – obrázku zobrazovaného
na displeji v súlade s požiadavkami užívateľa.

Užívateľ systému má tiež možnosť rýchleho prístupu do menu „privolania pomoci”. Vďaka tomu
stačí v prípade potreby vybrať druh ohrozenia
na displeji, aby bola privolaná potrebná pomoc.

Klávesnica INT‑TSG umožňuje jednoduchý
a rýchly prístup k informáciám o aktuálnom
stave systému. Vďaka možnosti nadefinovať
informácie zobrazované na paneli stačí na
zistenie stavu systému iba jeden pohľad na
displej zariadenia.

a INTEGR A Plus

nová kvalita
v obsluhe inteligentného
zabezpečovacieho
systému
Veľkou výhodou klávesnice INT‑TSG je malá hrúbka krytu, vďaka čomu klávesnica nepôsobí rušivo na mieste jej montáže. Atraktívny vzhľad
klávesnice je iba jednou z mnohých výhod. Konštrukcia INT‑TSG využíva 4,3” dotykový TFT displej s rozlíšením 480 x 272 pixelov, ktorý zaručuje vynikajúcu čitateľnosť zobrazovaných textov a ikon. Dotykový displej využíva kapacitnú technológiu, vďaka čomu klávesnica reaguje aj na
jemné dotyky a nevyžaduje tlak na displej. Na prednom paneli sú v hornej časti umiestnené aj LED-ky, ktoré zobrazujú najdôležitejšie informácie
o stave zabezpečovacieho systému.

25 ROKOV SKÚSENOSTÍ
Profesionálna ochrana objektov každého typu, ale aj ľudí, ktorí sa v nich zdržiavajú, pomocou
moderných a ekonomických riešení – tak by sa dalo jednoducho zhrnúť poslanie firmy SATEL,
výrobcu zabezpečovacích systémov so 100% poľského kapitálu. Neustála snaha o produkciu
výrobkov najvyššej kvality a širokého sortimetnu spôsobila, že značka SATEL sa už 25 rokov
teší uznaniu v danej oblasti.

Prispôsobiť funkcie zariadení aktuálnym potrebám a požiadavkám trhu s využívaním najnovších
technológií je jedným z hlavných cieľov firmy SATEL. Z tohto dôvodu sú projekčné a výrobné
oddelenia neustále modernizované a rozširované. Prirodzeným výsledkom činností nasmerovaných na produkciu zariadení najvyššej kvality bolo udelenie certifikátu zhody s normou
ISO 9001:2000 v roku 2002. Nezávisle od tohto certifikátu robí firma SATEL aj vlastné testovanie
všetkých produktov, ktoré opúšťajú výrobnú linku, čím zaručuje spoľahlivosť vyrábaných zariadení. Za svoju snahu o najvyššiu kvalitu získala firma SATEL mnoho ocenení nielen doma ale aj
v zahraničí. Produkty firmy SATEL sa vyvážajú do viac ako 50 krajín sveta.
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Vyššie uvedená filozofia a snaha viac ako 270 zamestnancov firmy SATEL prináša dobré výsledky.
Široká ponuka viac ako 400 produktov zaručuje nespočetné možnosti tvorenia riešení prispôsobených individuálnym potrebám každého užívateľa zabezpečovacích systémov, systémov
domácej automatizácie, požiarnej signalizácie, kontroly vstupu a monitoringu. Súčasne tieto
systémy spĺňajú požiadavky lokálnych a medzinárodných noriem a predpisov v danej oblasti.

