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Komunikácia a oznamovanie
Základnou úlohou funkčného zabezpečovacieho systému je oznamovať  
zistenie ohrozenia. Práve z tohto dôvodu plnia zariadenia skupiny  

„komunikácia a oznamovanie” veľmi dôležitú úlohu v systéme  
nezávisle od využívanej technológie.

Použitie
Možnosti použitia zariadení zo skupiny „komunikácia a oznamovanie” sú veľmi široké. 

Je možné ich použiť na oznamovanie zainteresovaným osobám, 
na zaslanie informácií firmám, ktoré realizujú ochranu objektov a aj 

na diaľkovú konfiguráciu a ovládanie zabezpečovacieho systému.

Bezpečnostné služby Súkromné osoby Firmy
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V rozsiahlych systémoch vybudovaných pomocou ústrední série INTEGRA, kde sa vyžaduje časté diaľkové ovláda-
nie pomocou telefónnej linky, je dobré použiť externý modem. Omnoho vyššia rýchlosť prenosu v porovnaní so 
zabudovaným modemom na doske ústredne značne zvyšuje komfort práce a zaisťuje úsporu času.

GSM/GPRS
GSM/GPRS

Komunikátory GSM/GPRS
Mobilná komunikácia postupne vytláča klasické 
pevné telefónne linky a stáva sa najpoužívanejšou 
formou komunikácie. V čoraz väčšom množstve 
domácnosti upúšťajú ľudia od používania pevnej 
linky a nahrádzajú ju mobilnými telefónmi, ktoré 
vlastní dnes už prakticky každý člen domácnosti. 
Digitálne služby realizované v mobilných sieťach sú 
ideálne prispôsobené potrebám zabezpečovacích 
systémov. Okrem obvyklých telefónnych 
spojení s hlasovým oznamovaním sú na funkciu 
oznamovania ideálne vhodné SMS správy. Ich 
prostredníctvom môže zabezpečovacia ústredňa 
zasielať presné informácie o najdôležitejších 
udalostiach v systéme. Užívateľ môže  
pomocou SMS správ ovládať zabezpečovací  
systém, napríklad vypínať stráženie alebo  
ovládať zariadenia pripojené na systém.

ALARM 
dvere garáž!!!

Funkcie niektorých ústrední s telefónnymi komunikátormi môžu byť 
rozšírené pomocou ďalších modulov. Medzi najviac populárne patrí 
hlasový modul, ktorého úlohou je prehratie hlasových správ informu-
júcich užívateľa o vybranej udalosti v systéme.

Modul z ponuky firmy SATEL umožňuje interaktívne ovládať systém 
pomocou hlasového menu. V tomto prípade, podobne ako pri popu-
lárnych telefónnych informačných systémoch, je možné požadovanú 
funkciu vybrať pomocou klávesov telefónu.

Telefónne komunikátory
Najjednoduchšie zariadenia v tejto oblasti sú komunikátory využívajúce klasickú pevnú telefónnu linku. Tieto zariadenia umožňujú realizovať všetky 
základné funkcie: hlasové oznamovanie, monitoring v rôznych formátoch a diaľkové programovanie systému pomocou telefónnych modemov. V prí-
pade väčšiny zabezpečovacích ústrední firmy SATEL sú komunikátory tohto typu integrované priamo na základnej doske ústredne, vďaka čomu je 
možné využívať nimi ponúkané možnosti bez nutnosti pripájať ďalšie zariadenia.

ALARM 
dvere garáž!!!

INT-VG  
hlasový modul

INTEGRA 128 Plus  
zabezpečovacia ústredňa



Komunikátory GSM/GPRS

produktovej ponuky SATEL
sú dôležitou časťou

GSM-5 GSM-4 GSM LT-2 GSM LT-1 MICRA GPRS-T6 GPRS-T4 GPRS-T2 GPRS-T1
Simulácia telefónnej linky pomocou GSM (funkcia GSM brány) • • • •
Obsluha prichádzajúcich spojení GSM • • • •
Simulácia prijímača telefónneho monitoringu • • • •
Konvertovanie telefónneho monitoringu na prenos: GPRS/SMS/CSD •/•/• •/•/• •/•/• •/•/–
Automatické nahradenie telefónnej linky kanálom GSM • •
Zasielanie identifikácie volajúceho CallerID •
Konvertovanie správ PAGER (DTMF) na SMS • • • •
Oznamovanie SMS/CLIP o vybraných udalostiach •
Počet ovládacích vstupov 4 4 4 5 8 8 5

Oznamovanie spúšťané ovládacími vstupmi • • • • • • •
Monitoring spúšťaný ovládacími vstupmi • • • • • • •
Hlasové oznamovanie • • z ústredne z ústredne

Diaľkové ovládanie výstupov • • • • • •
Funkcia externého modemu INTEGRA • • • •
LCD displej na programovanie a diagnostiku • •
Diaľkový odposluch objektu – audioverifikácia •
Diaľková konfigurácia modulu cez GPRS • • • • • • • • •
Diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS • • • •
Diaľková aktualizácia firmvéru modulu cez GPRS • • • •
Zabudovaný zdroj •

Porovnanie modulov

Vďaka univerzálnej konštrukcii môžu 
spolupracovať prakticky s každou 
zabezpečovacou ústredňou – dokonca  
aj s ústredňou iného výrobcu. Najjednoduchšie 
komunikátory umožňujú realizovať základné 
spôsoby zasielania informácií pomocou  
SMS a GPRS. 

Zariadenia s rozšírenými funkciami môžu 
zasielať informácie v hlasovom pásme, vďaka 
čomu môžu plniť aj úlohu telefónnych GSM 
brán simulujúcich klasickú telefónnu linku. 
Modely s najrozšírenejšími funkciami kontroly 
drôtovej telefónnej linky umožňujú jej 
automatické nahradenie pomocou  
siete GSM v prípade poruchy.

Spojenie GSM/GPRS je možné využívať tiež na monitoring zasielaním údajov o stave  
systému na pult centralizovanej ochrany (PCO) umiestnený vo firme, ktorá sa zaoberá  
ochranou osôb a majetku. Ak je PCO vybavený prijímačmi TCP/IP, je možné prenosy  
realizovať aj pomocou dátovej služby GPRS.

posielam 

HLIADKU

GSM LT-1 modul GSM simulujúci 
telefónnu linku

GSM-5  
komunikačný modul

GSM-4 modul záložného kanálu  
spojenia pre telefónnu linku

GPRS-T2 modul  
monitoringu GPRS/SMS



V prípade ústredne INTEGRA s nainštalovaným komunikátorom TCP/IP  
je možné diaľkové programovanie ústredne cez sieť internet  

pomocou programu DLOADX. 

Modul ETHM-1 Plus umožňuje tiež diaľkové ovládanie systému INTEGRA 
pomocou programu GUARDX a aplikácií pre mobilné zariadenia  

s operačným systémom iOS a Android.

Diaľkové programovanie
a ovládanie

Tieto komunikátory umožňujú nielen zasielanie 
informácií na pult centralizovanej ochrany, ale 
môžu realizovať aj ďalšie funkcie. Pomocou nich 
je možné napríklad diaľkovo ovládať a spravovať 
systém pomocou tabletu, počítača alebo 
smartfónu. Komunikátory TCP/IP umožňujú 
oznamovať aj pomocou e-mailov, ktoré  
môžu obsahovať informácie a aktuálnych 
udalostiach v systéme.

Komunikátory TCP/IP

Úplne nové možnosti v oblasti komunikácie 
ponúkajú komunikátory TCP/IP pracujúce 
v sieti internet.

ETHM-2 univerzálny 
komunikačný modul TCP/IP

ETHM-1 Plus komunikačný modul TCP/IP



V prípade prenosu videosignálu je možné zasielať obraz z chráneného priestoru priamo strážnej 
službe pomocou modulov videoverifikácie. Týmto spôsobom môže strážna služba získať presné 
informácie o momentálnej situácii v chránenom objekte.  
Podobne je možné pomocou audiosignálu rozoznať príčiny alarmu, čo môže mať z dlhodobého 
hľadiska výrazný pozitívny vplyv na náklady, ktoré by boli spojené so zbytočnými výjazdmi.

Overenie alarmu
Spôsob, ako overiť, či alarm vznikol následkom skutočného ohrozenia a vyžaduje  
si intervenciu, alebo id iba o falošný alarm spôsobený chybnou činnosťou niektorého  
prvku systému, môže byť systém overenia pomocou video alebo audiosignálu.

... je možné využiť aj v rozsiahlych inštaláciách 
vyžadujúcich centrálne riadenie. Pomocou systému 
pultu centralizovanej ochrany STAM-2 Pro je možné 
diaľkové ovládanie viacerých systémov INTEGRA 
vybavených komunikátormi TCP/IP.

Ďalšie možnosti
systému...

FALOŠNÝ 
alarm, 

neposielam 
hliadku



GSM LT-2 
GSM LT-1
Modul GSM  
simulujúci telefónnu  
linku so vstupmi

GSM-5
Komunikačný  
modul

GSM-4
Modul GSM simulujúci  
pevnú linku so vstupmi  
a výstupmi

GSM-4 PS
Modul GSM simulujúci  
pevnú linku so vstupmi  
a výstupmi a s napájacím  
zdrojom APS-15

MICRA
Komunikačný modul  
GSM/GPRS

GPRS-T6
Modul monitoringu  
GPRS/SMS s napájacím  
zdromom

GPRS-T4
Modul monitoringu  
GPRS/SMS

GPRS-T2
Modul monitoringu  
GPRS/SMS

GPRS-T1
Konvertor telefónneho  
monitoringu na prenos  
GPRS/SMS

ETHM-2
Univerzálny komunikačný  
modul TCP/IP

ETHM-1 Plus
Komunikačný  
modul TCP/IP

ISDN-MOD
Komunikačný  
modul ISDN

ISDN-SEP
Separátor ISDN

DT-1
Telefónny  
komunikátor

SM-2
Hlasový modul

MDM56 CA/PC
Externý modem v kryte 
na spoluprácu so zabezpečovacou 
ústredňou / s počítačom

MDM56 BO
Externý modem bez krytu  
na spoluprácu so zabezpečovacou 
ústredňou

INT-VG
Hlasový modul

INT-VMG
Modul hlasových správ

INT-AV
Modul akustickej  
verifikácie alarmu

INT-AVT
Terminál akustickej  
verifikácie alarmu

komunikácia a oznamovanie

GSM / GPRS / TCP/IP
UpServ – rýchla a jednoduchá aktualizácia firmvéru

Zaistiť rýchlu a bezpečnú aktualizáciu firmvéru komunikačných modulov jednoduchým a pohodlným spôsobom pre inštalačnú firmu – takýto cieľ si 
stanovili inžinieri firmy SATEL pri tvorení najnovšieho produktu v ponuke firmy. Spojením nových riešení a modernej technológie vznikol program 
UpServ, čiže server na diaľkovú aktualizáciu firmvéru vybraných produktov SATEL. Automatizuje proces aktualizácie, čím nielen zvyšuje bezpečnosť 
chránených objektov, ale predovšetkým značne uľahčuje servis zabezpečovacích systémov.

Schéma činnosti UpServ je veľmi jednoduchá. Jedným z jeho prvkov je zariadenie zabezpečujúce komunikáciu GSM/GPRS. Zariadenie sa spája  
s IP adresou počítača s nainštalovaným serverom, ktorý vykonáva aktualizáciu firmvéru. Toto spojenie môže byť spúšťané dvomi spôsobmi. Prvý vy-
žaduje zaslanie SMS správy spúšťajúcej aktualizáciu na telefónne číslo SIM karty nainštalovanej v module. Po ukončení aktualizácie modul zašle SMS 
správu s informáciou o jej úspešnom ukončení na telefónne číslo, z ktorého prijal správu spúšťajúcu aktualizáciu. Druhým spôsobom je automatické 
spojenie sa modulu so serverom v určených pravidelných časových odstupoch s cieľom skontrolovať dostupnosť novej verzie firmvéru. Ak bude aktu-
alizácia dostupná, bude okamžite nainštalovaná.

Takéto jednoduché riešenie je výhodné nezávisle od veľkosti nainštalovaného systému, ktorého je modul časťou. Toto sú niektoré výhody používania 
programu UpServ: značná úspora času, minimalizovanie nákladov inštalačnej firmy a zjednodušenie servisných prác pomocou zautomatizovania 
procesu aktualizácie. V ponuke firmy SATEL sa nachádza rad komunikačných zariadení GSM/GPRS, ktoré umožňujú využívať možnosti diaľkovej 
aktualizácie prostredníctvom UpServ. Sú to komunikačné moduly: GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, GSM LT-1, GSM LT-2, GSM-4 a GSM-5,  
a aj zabezpečovací modul MICRA.



Inteligentné 
zabezpečovacie systémy

Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Poland
tel. +48 58 320 94 00; fax +48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

www.satel.eu

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie a technických údajov.
Zobrazenia produktov slúžia ako príklad a môžu sa líšiť od skutočnosti. (IND_1216)

VIAC AKO 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 viac ako 25 rokov teší uznaniu 
v danej oblasti. 

Vyššie uvedená filozofia a snaha viac ako 280 zamestnancov firmy SATEL prináša dobré výsledky. Široká ponuka viac ako 400 pro-
duktov 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. 

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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