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Artyku  promocyjny

Systemy alarmowe oferuj  coraz wi cej mo -

liwo ci. Korzysta z tego wielu inwestorów, de-

cyduj c si  na wybór systemu, który nie tylko 

dba o bezpiecze stwo mienia, ale tak e zapew-

nia codzienny komfort domownikom. W takiej 

roli doskonale sprawdzaj  si  inteligentne sys-

temy alarmowe, cz ce funkcje bezpiecze -

stwa i automatyki domowej. Takie rozwi zanie 

oferuj  zaawansowane centrale alarmowe z ro-

dziny INTEGRA. Potrafi  one zintegrowa  sys-

tem alarmowy ze sterowaniem ogrzewaniem 

i klimatyzacj , o wietleniem, podnoszeniem 

i opuszczaniem rolet, otwieraniem bramy, pod-

gl dem z kamer i videodomofonów czy nawet 

podlewaniem przydomowej zieleni.

Taka funkcjonalno  wymaga wygodnego 

i atwego sposobu sterowania. Tradycyjne ma-

nipulatory systemu alarmowego doskonale 

nadaj  si  do podstawowej obs ugi systemu 

– w czania i wy czania czuwania czy zmia-

ny has a. Dost pne na rynku nowoczesne 

urz dzenia pozwalaj  na proste i intuicyjne 

sterowanie nawet najbardziej rozbudowanym 

systemem. Takim urz dzeniem jest m.in. ma-

nipulator dotykowy INT-TSI, wprowadzaj cy 

now  jako  obs ugi inteligentnego systemu 

alarmowego. Dzi ki du emu ekranowi doty-

kowemu o przek tnej 7” zapewnia wygod

obs ugi zarezerwowan  dotychczas jedynie 

dla smartfonów i tabletów. Konstrukcja urz -

dzenia i interfejsu u ytkownika czerpie z do-

brodziejstw nowych technologii, podnosz c

wysoko poprzeczk  dla konku-

rencyjnych rozwi za .

Obs uga systemu odbywa si

ca kowicie za pomoc  ekranu 

dotykowego, na którym dost p-

ne s  dla u ytkownika przyjem-

ne dla oka wid ety. Cz  z nich 

s u y do przedstawiania infor-

macji (np. o stanie: czuwania 

alarmu czy te  urz dze  stero-

wanych za pomoc  systemu au-

tomatyki), natomiast inne mog

pe ni  funkcj  klawiszy steru-

j cych. W celu zapewnienia wi kszej wygody 

sterowania rozbudowanym systemem, wid ety 

mog  by  umieszczone na ró nych zak adkach, 

pomi dzy którymi mo na si atwo i szybko 

prze cza . Elementy sterowania dost pne na 

poszczególnych zak adkach 

mog  by  podzielone na gru-

py, w zale no ci od pe nio-

nej funkcji. Przyk adowo, za-

k adka „system alarmowy” 

mo e zawiera  wid ety s u-

ce do za czania i wy -

czania czuwania, podgl du 

stanu systemu czy wy wie-

tlania informacji o awariach. 

Kolejna zak adka mo e za-

wiera  wid ety do sterowa-

nia  np. o wietleniem w ca ym domu, a jeszcze 

inna – ogrzewaniem czy roletami. W ten spo-

sób, atwo mo na znale  potrzebne funkcje, 

bez konieczno ci przechodzenia przez kolejne 

poziomy menu. 

Olbrzymi  zalet  manipulatora INT-TSI jest 

te  mo liwo  ca kowitej personalizacji inter-

fejsu. Oznacza to, e np. dzieci mog  mie  do-

st p jedynie do ograniczonej liczby funkcji 

(za czanie i wy czanie alarmu czy wezwa-

nie pomocy), za  ci, którzy b d  korzysta  z za-

awansowanych opcji, mog  posiada  rozbu-

dowan  wersj  interfejsu. Taka personalizacja 

pozwala te  dopasowa  wygl d menu do in-

dywidualnych preferencji – dla ka dego u yt-

kownika instalator mo e przygotowa  inter-

fejs w wybranym wariancie kolorystycznym.

Nie s  to jednak jedyne funkcjonalno ci 

nowego manipulatora INT-TSI. Dzi ki mo -

liwo ci wy wietlania obrazu z kamer IP sys-

temu telewizji dozorowej, daj cych podgl d

np. na okolice furtki lub na ogród, nowy ma-

nipulator zaczyna pe ni  rol  prawdziwego 

centrum ochrony.

Manipulator INT-TSI posiada jednak nie tyl-

ko walory u ytkowe – mo e te  by  interesu-

j cym, presti owym elementem wystroju 

wn trza. Dzi ki nowoczesnemu wygl dowi na-

wi zuj cemu do wspó czesnych trendów wzor-

niczych, dost pno ci w dwóch wersjach ko-

lorystycznych obudowy (bia ej i czarnej) oraz 

mo liwo ci wybrania zdj  pokazywanych 

w trybie wygaszacza ekranu INT-TSI z powo-

dzeniem mo e wizualnie „wtopi  si ” we wn -

trze, stanowi c jego nowoczesny komponent.

Czytelników zainteresowanych mo liwo-

ciami oferowanymi przez zaawansowane in-

teligentne systemy alarmowe zapraszamy 

do odwiedzenia bran owego portalu www.

mieszkaj-bezpiecznie.pl. Mo na tam znale

wiele cennych informacji i przyk adów korzy-

ci, jakie mog  p yn  z inwestycji w inteli-

gentne systemy alarmowe.
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