Artykuï promocyjny

Zdalna obsïuga inteligentnego
systemu alarmowego
Nowoczesny system alarmowy wykorzystujÈcy centrale alarmowe INTEGRA oferuje duĝo wiÚcej korzyĂci niĝ tylko zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa. Odpowiednio skonfigurowany, z powodzeniem moĝe zadbaÊ takĝe o podniesienie komfortu codziennego ĝycia
domowników, oferujÈc rozwiÈzania „inteligentnego domu”.
FunkcjonalnoĂÊ „inteligentnego domu” polega na poïÈczeniu sterowania odrÚbnymi instalacjami, uzyskujÈc w efekcie poprawÚ komfortu oraz realne oszczÚdnoĂci zuĝycia energii.
System inteligentny moĝe obejmowaÊ np. instalacje oĂwietleniowe, sterowanie roletami,
ogrzewaniem, klimatyzacjÈ i wentylacjÈ czy
nawet podlewaniem przydomowej zieleni.
Rozbudowany system automatyki domowej
wymaga odpowiedniego centrum sterowania.
W przypadku centrali INTEGRA, rolÚ tÚ z powodzeniem peïniÊ mogÈ manipulatory sensoryczne INT-KSG. Swoim designem nawiÈzujÈ
do najnowszych trendów wzorniczych wykorzystywanych w projektowaniu smartfonów
i tabletów. Jednak zalety manipulatora INT-KSG
to nie tylko atrakcyjny wyglÈd urzÈdzenia. Oferuje on równieĝ szereg rozwiÈzañ majÈcych na
celu uïatwienie codziennej obsïugi systemu.
NowoĂciÈ wprowadzonÈ w tej konstrukcji
jest system menu szybkiego dostÚpu, w którym
mogÈ znajdowaÊ siÚ grupy funkcji sterujÈcych
pracÈ caïego systemu inteligentnego. Za pomocÈ pojedynczego polecenia realizowaÊ moĝna
nawet zïoĝone funkcje, na przykïad caïe scenariusze dopasowane do konkretnych potrzeb
uĝytkownika. Przykïadowo, scenariusz „spotkanie” moĝe wyïÈczyÊ gïówne oĂwietlenie, zaïÈczyÊ delikatne oĂwietlenie boczne, opuĂciÊ

rolety i wysunÈÊ ekran do projekcji filmowej.
To wszystko moĝliwe jest dziÚki funkcjonalnoĂci makropoleceñ, uïatwiajÈcych automatyzacjÚ szeregu powtarzajÈcych siÚ czynnoĂci.
Centrale INTEGRA charakteryzujÈ siÚ równieĝ bardzo rozbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi. Doskonaïym przykïadem moĝe
byÊ ETHM-1 – moduï komunikacji TCP/IP, który umoĝliwia na poïÈczenie centrali INTEGRA
z sieciÈ INTERNET. DziÚki ETHM-1, uĝytkownicy takiego systemu uzyskujÈ moĝliwoĂÊ
zdalnego sterowania systemem, gdziekolwiek
siÚ znajdujÈ – pod warunkiem posiadania dostÚpu do Internetu.
MoĝliwoĂci komunikacyjne tak rozbudowanej centrali doskonale wykorzystuje aplikacja
MobileKPD2 PRO. Przeznaczona jest do instalowania na smartfonach i tabletach wykorzystujÈcych system operacyjny Android. Zamienia
ona mobilne urzÈdzenie w zaawansowany manipulator o funkcjonalnoĂci zbliĝonej do INTKSG, pozwalajÈc na zdalne sterowanie systemem alarmowym i urzÈdzeniami automatyki.
Obsïuga systemu za pomocÈ MobileKPD2 PRO
jest równie prosta i intuicyjna. Dotykowy interfejs pozwala na uĝycie menu szybkiego dostÚpu
zawierajÈcego indywidualnie dopasowane zestawy poleceñ. Ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ wykorzystania dowolnego sposobu poïÈczenia smartfona z Internetem, czy to za pomocÈ sieci WiFi
czy teĝ z uĝyciem transmisji danych 3G/GPRS,
moĝliwy jest dostÚp do systemu praktycznie
z kaĝdego miejsca na Ăwiecie.
Jeĝeli jednak potrzebna jest jedynie podstawowa funkcjonalnoĂÊ zdalnej obsïugi systemu
alarmowego, dobrym rozwiÈzaniem moĝe byÊ
skorzystanie z aplikacji MobileKPD2. Oferuje

ona praktycznie te same funkcje co tradycyjny manipulator centrali INTEGRA, dziÚki czemu doskonale sprawdzi siÚ w realizacji zdalnej, podstawowej obsïugi systemu. Aplikacja
MobileKPD2 dostÚpna jest dla platform Android
oraz iOS, dziÚki czemu moĝe zostaÊ zainstalowana na praktycznie dowolnych, kompatybilnych z niÈ urzÈdzeniach przenoĂnych.
Olbrzymie zainteresowanie moĝliwoĂciami zdalnego sterowania systemem alarmowym
skïoniïy firmÚ SATEL do stworzenia kolejnej
aplikacji mobilnej, przeznaczonej do zdalnej
obsïugi prostego moduïu alarmowego MICRA
wyposaĝonego w komunikator GSM. Aplikacja
Micra Control przeznaczona jest dla urzÈdzeñ
wykorzystujÈcych system Android wyposaĝonych w moduï komunikacji GSM/3G. Pozwala
ona za pomocÈ pojedynczych poleceñ realizowaÊ podstawowÈ obsïugÚ systemu alarmowego
opartego o moduï MICRA. W tym przypadku
komunikacja pomiÚdzy aplikacjÈ i moduïem
alarmowym odbywa siÚ za pomocÈ SMS, jednak bez koniecznoĂci zapamiÚtania treĂci poleceñ sterujÈcych pracÈ moduïu. Oprócz samego sterowania, aplikacja Micra Control oferuje
moĝliwoĂÊ sprawdzenia stanu systemu w dowolnym momencie, prezentujÈc informacjÚ na
ekranie telefonu lub tabletu.
Jeszcze innym sposobem zdalnego sterowania systemem alarmowym INTEGRA, wyposaĝonym w moduï komunikacyjny ETHM-1, jest
skorzystanie z wirtualnego manipulatora dostÚpnego za pomocÈ przeglÈdarki internetowej.
W ten sposób istnieje moĝliwoĂÊ zdalnej obsïugi bez koniecznoĂci instalowania dodatkowych
aplikacji. Nawet korzystajÈc w razie koniecznoĂci z komputera w kafejce internetowej czy publicznej bibliotece.
Firma SATEL wiele wysiïku wkïada w dynamiczny rozwój rozwiÈzañ, których celem jest
uïatwienie codziennej obsïugi systemu, zarówno lokalnie, jak i zdalnie, oraz uczynienie jej
bardziej przyjemnÈ. Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.mieszkaj-bezpiecznie.pl,
w ramach którego znaleěÊ moĝna szereg porad
sïuĝÈcych poprawie bezpieczeñstwa, jak
i komfortu codziennego ĝycia domowego.
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