
Mobilné aplikácie 

SATEL 

Užívatelia, ktorí nepoužívajú smartfóny, majú tiež mož-
nosť využívať výhody diaľkového ovládania zabezpečo-
vacieho systému INTEGRA. 

MobileKPD
MobileKPD je aplikácia dostupná pre väčšinu mobilných 
telefónov s obsluhou JAVA ME. Aplikácia umožňuje 
základnú obsluhu pomocou klasickej klávesnice a disp-
leja mobilného telefónu. Prostredníctvom siete GPRS, 
3G alebo WiFi umožňuje spojenie so systémom INTEGRA 
vybaveným ethernetovým modulom ETHM-1 a priebežné 
overenie stavu systému a jeho ovládanie.

Možnosť interaktívneho ovládania zabezpečovacieho 
systému pomocou moderných LCD klávesníc, tabletov 
alebo smartfónov je čoraz viac obľúbená. Preto firma 
SATEL venuje veľa úsilia rozvoju, ktorého cieľom je uľahčiť 
a spríjemniť každodennú obsluhu systému, či už lokálne 
alebo diaľkovo. 
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Úplná kontrola  
nad systémom,  
kdekoľvek ste

Mobilné aplikácie sú odpoveďou na rastúce požiadavky 
trhu na riešenia umožňujúce vzdialený prístup do za-
bezpečovacieho systému. Rozširujú možnosti systému 
sprístupnením najdôležitejších informácií - stav stráženia, 
alarmy alebo poruchy.

Firma SATEL vychádza v ústrety užívateľom, ktorí trávia 
veľa času mimo domu a pre ich potreby uviedla na trh 
sériu aplikácií, ktoré zmenia mobilný telefón alebo tablet 
na LCD klávesnicu zabezpečovacieho systému. Tieto 
aplikácie plne využívajú možnosti moderných zariadení 
s dotykovým displejom a okrem zaujímavých funkcií po-
núkajú tiež atraktívne užívateľské rozhranie.

MobileKPD-2
MobileKPD-2 je bezplatná aplikácia, ktorá zmení smar-
tfón alebo tablet s dotykovým displejom na vzdialenú 
LCD klávesnicu ústrední série INTEGRA a INTEGRA Plus. 
Jej pomocou je možná plná obsluha zabezpečovacieho 
systému z ľubovoľného miesta na zemi. MobileKPD-2 po-
núka také isté možnosti v rozsahu každodennej obsluhy 
systému ako tradičná LCD klávesnica pripojená priamo 
k zabezpečovacej ústredni. Je teda vynikajúcim riešením 
pre všetkých užívateľov, ktorí požadujú plný prístup k in-
formáciám o svojom zabezpečovacom systéme. Pomocou 
aplikácie MobileKPD-2 je možné jednoducho overiť naprí-
klad stav stráženia zabezpečovacieho systému, prezrieť 
pamäť udalostí alebo zapnúť a vypnúť stráženie. Spojenie 
s ústredňou je plne šifrované, čo prakticky znemožňuje 
pokus neautorizovaného prístupu do systému. 

Aplikáciu je možné na mobilné zariadenie nainštalovať 
prostredníctvom internetového obchodu Google Play v prí-
pade zariadení s operačným systémom Android a pomocou 
Appstore pre zariadenia s operačným systémom Apple.

MobileKPD-2 Pro 

MobileKPD-2 Pro je aplikácia s rozšírenými funkciami 
aplikácie MobileKPD-2. Okrem funkcií virtuálnej LCD klá-
vesnice zabezpečovacieho systému umožňuje aplikácia 
MobileKPD-2 Pro využívanie dodatočného menu rýchle-

ho prístupu obsahujúceho napríklad zložené funkcie 
ovládania. Z toho dôvodu je aplikácia MobileKPD-2 Pro 
zvlášť vhodná v systémoch INTEGRA, ktoré okrem 
funkcií ovládajúcich zabezpečovací systém ovládajú 
aj funkcie domácej automatizácie. Pomocou aplikácie 
MobileKPD-2 Pro môže jeden príkaz spustiť celú sekven-
ciu činností – napríklad v tom istom momente spustiť 
rolety, vypnúť osvetlenie a zapnúť stráženie  zabezpe-
čovacieho systému. Aplikácia MobileKPD-2 Pro je určená 
pre smartfóny a tablety s operačným systémom Android 
a iOS. Aplikáciu je možné zakúpiť prostredníctvom inter-
netového obchodu s mobilnými aplikáciami.

Bezpečnosť
pohodlie

úspora

MICRA CONTROL
MICRA CONTROL je aplikácia, ktorá je zaujímavým 
riešením jednoduchého bezdrôtového systému MICRA. 
Umožňuje základnú obsluhu systému MICRA pomocou 
smartfónu s dotykovým displejom. Okrem zapínania a vy-
pínania stráženia umožňuje aplikácia MICRA CONTROL 
ovládanie výstupov zabezpečovacieho modulu, čo je 
možné využiť na diaľkové ovládanie zariadení pripoje-
ných na modul. Aplikáciu MICRA CONTROL určenú pre 
zariadenia s operačným systémom Android je možné 
bezplatne stiahnuť z internetového obchodu Google Play.
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