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Artyku  promocyjny

Od tego, jak dok adnie okre limy nasze oczeki-
wania wzgl dem domowego alarmu, b dzie za-
le a a jego funkcjonalno , wygl d poszczegól-
nych jego elementów oraz sposób sterowania ni-
mi. Warto wi c wybra  rozwi zanie, które spro-
sta wszystkim naszym wymaganiom i potrzebom 
– równie  tym, które mog  si  dopiero pojawi .
Zastanówmy si  wi c, do czego centrala alarmo-
wa i bazuj cy na niej inteligentny system alar-
mowy mog  by  zastosowane w naszym domu.

Co potrafi centrala alarmowa? 
Ochrona naszego mienia jest pierwszym i najbar-
dziej oczywistym zadaniem domowego alarmu, 
dlatego musi on sk ada  si  przede wszystkim 
z podstawowych urz dze , takich jak czujki ruchu, 
sygnalizatory i manipulatory. Sercem i mózgiem 
takiego systemu zawsze jest centrala alarmowa, 
która zawiera w sobie jego konfiguracj  i czuwa 
nad prawid ow  prac . Odpowiada tak e za ko-
munikacj : to do niej wysy amy polecenia, od niej 
otrzymujemy potwierdzenie ich wykonania oraz 
powiadomienia np. o wyst pieniu alarmu. Odbiera 
ona tak e ró ne sygna y z ca ego systemu i prze-
kazuje je do odpowiednich urz dze , które np. 
powiadamiaj  o zagro eniach. Nowoczesna cen-
trala alarmowa mo e tak e sterowa  prac  urz -
dze , których funkcjonalno  nie wi e si  bez-

po rednio z sygnalizacj  w amania i napadu, np. 
wykrywaj cych zalanie wod  lub niebezpieczne 
st enie gazu, np. czadu. Umo liwia równie  re-
alizacj  zada  automatyki domowej, a nawet za-
stosowanie elementów kontroli dost pu. 

Inteligentny alarm domowy: mój, czyli jaki?
Gdy wiemy ju , jakie opcje mamy do wyboru, 
przychodzi czas, by wybra  konkretny model 
urz dzenia, które umo liwi nam zrealizowanie 
wszystkich naszych potrzeb. Je li mamy du e
mieszkanie lub dom i zale y nam na rozbudowa-
nym funkcjonalnie systemie, zdecydujmy si  na 
central  z serii INTEGRA firmy SATEL. W za-
le no ci od modelu mo e ona obs ugiwa  nawet 
kilkaset urz dze  ró nego typu i przeznaczania, 
dzi ki czemu bazuj cy na niej domowy alarm 
mo e równocze nie m.in. zabezpiecza  budynek 
przed w amaniem, zalaniem, czy zadymieniem 
oraz powiadamia  o naruszeniach, a tak e ste-
rowa  o wietleniem, ogrzewaniem, klimatyza-
cj  i innymi elementami inteligentnego budyn-
ku. Takie rozwi zanie dodatkowo obni a koszty 
instalacji, bo wszystkie te zadania wykonuje ten 
sam zestaw urz dze . Ca ym systemem mo na 
zarz dza  lokalnie przy pomocy manipulatorów 
dotykowych, a tak e zdalnie przez aplikacj  mo-
biln  MobileKPD-2 Pro. 

Najlepsz  ochron  ma ego lub redniego miesz-
kania, w którym automatyka domowa ma by
realizowana w mniejszym zakresie, zapewni 
centrala z serii VERSA, np. VERSA Plus. Tylko 
ona czy w sobie funkcjonalno ci dost pne do 
tej pory wy cznie poprzez zastosowanie kilku 
odr bnych urz dze . Dzi ki temu oferuje wie-
lotorow  komunikacj , zapewniaj c m.in. sku-
teczne przekazywanie informacji i powiada-
mianie e-mail i PUSH, a tak e sterowanie przy 
pomocy aplikacji mobilnej VERSA CONTROL. 
Centrala ta umo liwia stworzenie systemu prze-
wodowego, bezprzewodowego lub hybrydowe-
go, który czy w sobie obie te formy instalacji. 
Tak du a elastyczno  sprawia, e VERSA Plus 
sprawdzi si  idealnie nie tylko w nowo powsta-
j cych mieszkaniach, lecz tak e w budynkach, 
w których nie mo na u o y  nowej instalacji 
przewodowej, np. w mieszkaniach wyko czo-
nych „pod klucz”. Jest te  wygodnym rozwi -
zaniem dla osób, które chc  mie  w przysz o-
ci mo liwo  swobodnej rozbudowy swojego 

domowego alarmu.
Ostateczn  decyzj  na temat tego, jaki alarm 
b dzie dla nas najlepszy, podejmijmy wspól-
nie z profesjonalnym instalatorem, który – ba-
zuj c na wieloletnim do wiadczeniu – najle-
piej podpowie, która centrala idealnie spe ni 
nasze aktualne i przysz e potrzeby. Do takie-
go spotkania warto si  przygotowa , zapozna-
j c si  lepiej z mo liwo ciami systemów i spo-
sobami ich wykorzystania. wietnym ród em 
takich informacji, a tak e wielu ciekawostek 
i porad, jest portal dedykowany dla przysz ych 
i obecnych posiadaczy systemów alarmowych – 
www.mieszkajbezpiecznie.pl.

W dzisiejszych czasach ka dy produkt mo emy mie  ide-
alnie dopasowany do naszego gustu, potrzeb i mo liwo ci. 
Dlaczego wi c, my l c o tytu owym domowym alarmie, 
mamy przed oczami zwykle tylko czujk  ruchu i prosty 
manipulator? Na taki system sk ada si  przecie  zdecydo-
wanie wi cej ró norodnych elementów, które oferuj  wiele 
ciekawych funkcji.

Alarm domowy szyty na miar
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Sterowanie systemem alarmowym SATEL jest 
proste i wygodne dzi ki dedykowanym aplikacjom 
mobilnym
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