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Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. To właśnie ono 

decyduje o komforcie naszego codziennego życia. Dlatego zabezpieczając 

swój dom musimy mieć pewność, że system alarmowy, który będzie stał na 

straży naszej prywatności spełnia najwyższe standardy jakości. W nowocze-

snych laboratoriach firmy Satel powstają rozwiązania, którym zaufały tysią-

ce ludzi w Polsce i na świecie

 LICZY SIĘ DOŚWIADCZENIE
Firma SATEL powstała w 1990 roku i jest jednym z najważniejszych europej-

skich producentów elektroniki alarmowej. Wysokiej klasy specjaliści oraz 

doskonałe zaplecze sprzętowe pozwala firmie na oferowanie wysokiej kla-

sy inteligentnych systemów alarmowych. Na produkty firmy składają się 

m.in. centrale alarmowe, sygnalizatory, czujki, moduły komunikacyjne, sys-

temy bezprzewodowe oraz urządzenia kontroli dostępu.

Dużym atutem jest fakt, że Satel jest również producentem oprogramo-

wania sterującego do wszystkich swoich produktów. Dzięki temu ce-

chuje je wygodna i intuicyjna obsługa, szczególnie przyjazna polskim 

użytkownikom.

 DOM ZAWSZE POD KONTROLĄ
Systemy alarmowe Satel, poza podstawowym zadaniem, jakim jest zapew-

nienie bezpieczeństwa, oferują szereg dodatkowych możliwości. Budowane 

w oparciu o produkty gdańskiej firmy inteligentne systemy pozwalają kontro-

lować to co się dzieje w domu – nawet z drugiego końca świata! Umożliwiają 

to moduły komunikacyjne, zapewniające łączność telekomunikacyjną. Dzięki 

temu, użytkownik ma dostęp do systemu alarmowego poprzez telefon 

lub/i Internet. Przykładem praktycznego zastosowania tego rozwiązania 

jest zdalny system powiadamiania. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość 

bycia informowanym o wszelkich, interesujących go zdarzeniach. Może to 

być zarówno próba włamania, nieautoryzowane wejście na teren posesji, 

jak również powrót innych domowników lub ich wejście do danego po-

mieszczenia (funkcja szczególnie przydatna w przypadku dzieci). System 

przekaże o tym informację dzwoniąc na wybrany numer telefonu, wysyła-

jąc wiadomość sms lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 NIE TYLKO WŁAMANIE
Alarm może powiadamiać również o innych, niekoniecznie związanych 

z włamaniem niebezpieczeństwach. Wyposażona w odpowiednie czujki 

instalacja zadziała także w przypadku ulatniającego się gazu, wydobywa-

jącego się czadu lub zalania.

O zdarzeniu powiadomi jednocześnie wybrane przez nas osoby i służby. 

Niebezpieczeństwa nie są jednak jedyną informacją jaką system może nam 

przekazać. Odpowiednio skonfigurowany oferuje swoim właścicielom sze-

reg niezwykle wygodnych użyteczności.

Również funkcjonalność modułów komunikacyjnych nie ogranicza się jedynie 

do funkcji powiadamiania. Przy zastosowaniu telefonu komórkowego użyt-

kownik może również włączyć piec i ustawić wyższą temperaturę w pomiesz-

czeniach lub opuścić rolety. Możliwość komunikowania się z domem ułatwić 

może wówczas życie nie tylko nam, ale również osobom starszym, zazwyczaj 

mającym opory przed korzystaniem z nowoczesnych urządzeń. Wystarczy, 

że zasygnalizują taki problem podczas rozmowy telefonicznej.

 LICZY SIĘ JAKOŚĆ 
Aby system alarmowy działał odpowiednio konieczne jest zapewnienie 

najwyższej jakości wszystkich jego elementów. Dlatego urządzenia Satel 

poddawane są szeregowi testów na każdym etapie produkcyjnym, a system 

ewidencjonowania pozwala na śledzenie historii każdego produktu. To wła-

śnie rygorystyczne procedury pozwalają produktom z logo Satel cieszyć się 

dużym zaufaniem zarówno wśród użytkowników, jak i instalatorów.
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