
Od založení společnosti v roce 1990 přináší každoročně společnost SATEL na trh inovativní produkty pro ochranu 
životů, majetku i techniku pro monitorování – PCO. Strategické investice do nových technologií umožňují SATELu 
držet se na špičce. Naším poselstvím je zajišťovat bezpečnost pro soukromé i korporátní klienty a zvyšovat stand-
ardy v bezpečnostním průmyslu.
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Inteligentní 
řešení zabezpečení



20 let zkušeností 
Společnost SATEL byla založena v roce 1990 v Polsku a na trhu působí již 20let. Je předním světovým 
výrobcem zabezpečovacích systémů a má v tomto oboru vynikající výsledky ve výzkumu a vývoji. SATEL 
nabízí širokou škálu moderních výrobků pro zabezpečovací systémy.

Inteligentní zabezpečení 
Inovace neznamená jen moderní technologie. SATEL se soustředí na uživatele, klade důraz na snadné ovládání a funkcion-
alitu svých výrobků. Například klávesnice nabízí víceúrovňové menu v češtině a instalační software pracující v prostředí 
Windows. Už ve vývojových laboratořích myslíme na moderní design a intuitivní ovládání. Zařízení pěkné na pohled 
a současně vysoce kvalitní jsou příčinou úspěchu SATELu ve 40 zemích světa.

SATEL je držitelem certifi kátu ISO 9001:2000. Každý výrobek opouštějící výrobní linku je důkladně testován a označen. 
Tak je garantována spolehlivost všech výrobků SATEL. 

Pro lepší život
Naším cílem je nabízet funkční, moderní a kvalitní zabezpečení. O jeho dosažení se stará více než 230 zaměstnanců 
společnosti SATEL. Samozřejmostí jsou nejnovější, moderní technologie používané ve výrobě. Tento katalog je určen 
Vám, uživatelům. Představí Vám funkce zabezpečovacích systémů. Důraz je kladen i na netradiční zařízení, která 
udělají Váš dům bezpečný i funkční. Inteligentní produkty přebírají rutinní povinnosti, i když jste mimo domov.

Začátek prezentace popisuje zabezpečovací systém a jeho jednotlivé prvky včetně vlastností a aplikací. Postupně 
budete seznámeni s pokročilými řešeními, která Vás snad budou inspirovat k vytvoření systému na míru – právě 
pro Vaší rodinu. 

o společnosti SATEL
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VLASTNOSTI ÚSTŘEDNY

ÚSTŘEDNA
INTEGRA 
128-WRL INTEGRA 128 INTEGRA 32 VERSA 15

Podpora bezdrátových detektorů ano volitelně volitelně volitelně
Domácí automatizace ano ano ano ne
Vzdálený přenos ano ano ano ano
Max.počet hlasových/textových zpráv 32/64 32/64 16/32 16/64
Hlasové zprávy ano ano ano ano
Komunikátor GSM hlasový hlasový hlasový
TCP/IP internet komunikace ano volitelně volitelně volitelně
GSM/GPRS ano volitelně volitelně volitelně
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Ústředny

Zabezpečovací ústředna je srdcem systému. Odpovídá za funkčnost celé instalace. Současné ústředny SATEL, například 
řada INTEGRA, Váš domov spolehlivě zabezpečí a umožní Vám využít další funkce pro každodenní chod domácnosti. 
S novou Integrou 128-WRL budete mít k dispozici i bezdrátovou komunikaci. Příklady nadstandardních vlastností této 
řady ústředen jsou popsány v tomto katalogu. Potřebujete-li pouze základní instalaci, můžete využít ústředen řady 
VERSA. Tyto byly vyvinuty na základě úspěšných řad CA používaných mnoho let a je tak prokázána jejich spolehlivost 
a bezproblémový chod.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ

seznamte se s našimi produkty
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Klávesnice

Klávesnice jsou navrženy pro každodenní použití. Využívají kódů, tedy číslic sloužících jako virtuální klíč. Má-li systém 
rozšířené funkce, pak lze pomocí klávesnic rovněž ovládat klimatizaci či žaluzie. Pro ovládání těchto funkcí pomocí 
klávesnice doporučujeme zvolit LCD model. Tyto klávesnice mají snadno čitelné, uživatelsky přátelské menu. Klávesnice 
LED jsou vhodné spíše pro základní ovládání ústředny. Další přidanou vlastností klávesnic ústředny INTEGRA je ovládání 
pomocí klíčenek či bezkontaktních karet. Pak si nemusíte pamatovat kód. Klávesnice se většinou instaluje na dobře 
viditelném místě. Z tohoto důvodu je nabízena řada modelů lišících se tvarově i barvou podsvícení tak aby vybraná 
klávesnice korespondovala s interiérem Vašeho domova.

www.satel.eu
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Řízení domácí automatizace 

Běžné klávesnice jsou vhodné pro každodenní ovládání systému. Využíváte-li automatizaci, např. řízení osvětlení a/nebo 
klimatizace v rámci ústředny INTEGRA, pak některé příkazy musíte zadávat skrz volby v nižších úrovních menu. Ideální 
je proto použít dotykovou klávesnici INT-KSG. Díky funkčním klávesám pak bude stačit vybrat požadovaný příkaz z menu 
a jedním dotykem spustíte komplexní operaci. Velký, přehledný display nabízí rychlý přístup k užitečným informacím. 
I proto je INT-KSG uživatelsky ještě pohodlnější než tradiční klávesnice. INT-KSG je skutečným řídícím centrem a proto 
doporučujeme umístění v obývacím pokoji, či na jiném frekventovaném místě Vašeho domova. INT-KSG je dotyková 
klávesnice, citlivá v jemně podsvícených polích, která plní funkci klasických tlačítek. Atraktivní design snadno splyne 
s Vaším interiérem.

www.satel.eu
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Sirény

Sirény mají v zabezpečovacím systému trojí funkci. Vnější siréna odrazuje potenciální zloděje od vloupání, upozorňuje 
na instalované zabezpečení. V případě poplachu pak její zvuk a maják přitahují pozornost lidí v okolí.

Vnitřní sirény mají za úkol naplnit střežený prostor nepříjemným zvukem s intenzitou blížící se prahu bolesti. Zloději 
jsou tak nuceni opustit budovu. Siréna bývá jediným prvkem dosažitelným zvenku. Proto by měla být řádně chráněna 
přídavnými zařízeními před pokusy o zničení. Siréna by také měla být odolná vlivu počasí. Kvalitně navržené sirény 
s osvědčenou konstrukcí spolu s reputací výrobce jsou základními faktory pro výběr spolehlivé sirény. SATEL myslí na 
všechny své zákazníky a proto nabízí širokou škálu sirén. Ty mají nejen různou velikost či tvar, ale také rozdílné použité 
technologie, či úrovně ochrany. Při výběru zařízení vhodného právě pro Vás, doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří 
Vám pomohou s analýzou potencionálních rizik.

www.satel.eu
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Infračervené detektory (PIR)

Detektory jsou základními prvky zabezpečovacího systému. Jejich role spočívá v přenesení informace o výskytu 
konkrétní události (např. detekce pohybu uvnitř místnosti, či otevření okna) zabezpečovací ústředně.

Společnost SATEL nabízí široký sortiment detektorů. Vnitřní pohybové detektory jsou nejpoužívanějším typem v za-
bezpečovací technice. Mohou využívat různé technologie. Infračervené (PIR) detektory patří mezi nejvíce populární. 
Jejich kvalita a profesionalita při instalaci má efekt na funkci celého zabezpečovacího systému. Špatně nainstalovaný 
detektor může spouštět falešné poplachy případně nedetekovat poplachovou událost. 

Pohybové detektory nové generace, jako GRAPHITE či AQUA Plus zajišťují bezporuchový provoz systému, což potvr-
zují spokojení uživatelé, instalační fi rmy, certifi káty nezávislých zkušeben a též mnoho různých testů provedených 
v rozdílných podmínkách. Je dobré vědět, že k dispozici jsou speciální typy pohybových detektorů pro vnitřní prostory, 
kde se pohybují domácí zvířata (např. kočičky či pejskové). Pro tyto prostory doporučujeme GRAPHITE Pet a AQUA Pet. 
Oba tyto detektory spojují výhody základních modelů a navíc se umí přizpůsobit přítomnosti Vašich mazlíčků. 

Přídavnou funkcí pohybového detektoru AQUA Luna je LED 
osvětlení. Tento detektor může být použit pro osvětlení cho-
deb a/nebo schodišť. Spoluvytváří také útulnou atmosféru 
jemným osvětlením v čase sledování televize.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ
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Pohybové detektory s použitou duální technologií

SATEL nabízí i variantu duální technologie v pohybových detektorech. V porovnání s pasivními infračervenými detektory, 
které jsou navrženy pro ochranu běžných obytných místností a kanceláří, duální detektory se dovedou úspěšně vypo-
řádat i s ochranou prostor, kde musíme počítat s průvanem, ventilátory, přímým slunečním zářením apod. Spolehlivost 
duálních detektorů spočívá v kombinaci infračervené a mikrovlnné detekce spolu s ověřovacím mechanismem, který 
signály vyhodnocuje. Duální detektory doporučujeme použít např. v nevytápěných garážích, servisních místnostech 
a kotelnách, nebo i v obýváku s krbem. Řada detektorů COBALT je efektivní volbou pro většinu běžných aplikací. Pro ty, co 
hledají to nejlepší je navržen detektor SILVER, který využívá jedinečnou technologii detekce zamaskování. SILVER nabízí 
nejkomplexnější ochranu mezi dostupnými detektory.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ

www.satel.eu

seznamte se s našimi produkty

13SATEL – INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ

bezstarostnnnnnnýýýý způsoobb života



14

Detektory pro obvodovou ochranu 

Společnost SATEL nabízí řadu detektorů pro vytvoření obvodové ochrany cílené na pokus o neautorizovaný vstup 
do střežených prostor. Do této kategorie patří magnetické kontakty střežící otevření oken / dveří. Podobnou roli hrají 
vibrační detektory (VD-1 nebo AVD-100), které reagují na vibrace způsobené rozbitím zámku či násilným vysazením 
dveří / oken z pantů. INDIGO detektor tříštění skla rozpoznává akustické vlnění a reaguje na pokusy rozbití skleněných 
ploch oken, případně dveří. ACTIVA jsou aktivní infračervené (IR) závory, tvořící zvláštní skupinu obvodové ochrany. 
Vytváří neviditelný “plot” z infračervených paprsků. Díky speciální konstrukci jsou tyto závory vhodné pro ochranu 
dveří / oken nejen zevnitř, ale i zvenku. Dalším vhodným využitím je ochrana uměleckých či jiných expozic.

www.satel.eu
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Detektory – rozšířená ochrana

Moderní pokročilé systémy zajišťují mnohem větší rozsah ochrany než jen ochranu před zloději. Pro tento účel jsou k dispozici 
přídavné detektory schopné odhalit a varovat před nebezpečím ucházejícího zemního plynu, propan-butanu či svítiplynu. 
Kouřové a teplotní detektory jako např. Bezdrátový ASD-110 Vám umožní rychle zareagovat na kouř v případě zapomenuté, 
zapnuté žehličky. Dalším příkladem komplexního přístupu je zapojení detektorů zaplavení – FD-1 či AFD-100. Které jsou 
schopné chránit před následky zaplavení zapříčiněném např. unikající vodou z rozbité pračky, či z otevřeného kohoutku.

www.satel.eu

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ

seznamte se s našimi produkty

17SATEL – INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ

bezstarostnnýý zzppůůssoobb žžiivvoottaa



18

Komunikace a zprávy 

Efektivní přenos informací o poplachu je klíčovou funkcí jakéhokoliv zabezpečovacího systému. Jednou z možností je 
přenos digitálního signálu na pult centralizované ochrany (PCO) za použití běžné, pevné, telefonní linky. Tímto způsobem 
mohou pracovníci bezpečnostní agentury rychle zasáhnout a chránit tak Váš majetek a bezpečí.

Dalším možným řešením je přenos hlasové zprávy, třeba na Váš mobilní telefon. Nezpochybnitelnou výhodou ústředen 
INTEGRA je rozlišování a detailní informace k poplachové události. Díky této funkci už v momentě přenesení informace 
víte přesně, co se doma děje. Je-li však telefonní linka mimo provoz (ať už nešťastnou náhodou, či sabotáží pachate-
lem), ústředna nebude schopná informaci poslat. Pokud rozšíříte svůj systém o modul GSM-4, právě takovéto situaci 
zabráníte. GSM-4 automaticky nahradí nefunkční telefonní linku a umožní ústředně nouzové spojení. Další výhodou 
zapojení GSM modulu k ústředně je schopnost zasílat textové zprávy majiteli objektu či jinému uživateli v případě 
poplachu. Podobně jako u hlasových zpráv, ústředny INTEGRA umožňují detailní informace pomocí textových zpráv. 
Tyto informace mohou být poplachové i provozní, tedy například, že Vaše děti právě přišly ze školy domů.

Zcela jiné “dovednosti” nabízí komunikační modul ETHM-1. Za použití sítí TCP/IP, jako internet či LAN. Díky tomuto 
zařízení můžete sledovat Váš systém z libovolného místa na světě a také ho ovládat virtuální klávesnicí, která je 
dostupná ve Vašem prohlížeči, či na mobilním telefonu.

Samozřejmě že pro všechny produkty SATEL zůstává prioritou bezpečnost. Proto je pro komunikaci po síti využíváno 
nejmodernějších metod šifrování a dohledu pro prevenci neautorizovaných zásahů.

www.satel.eu
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Aplikace MobileKPD – ovládejte Váš systém odkudkoliv

Jste často na cestách? Pak Vás jistě potěší aplikace, která změní mobilní telefon v mobilní klávesnici k zabezpečova-
címu systému. Díky MobileKPD můžete na svém mobilním telefonu spustit předem nainstalovanou fi rmware aplikaci 
(zdarma ke stažení) a spojit se pomocí GPRS, 3G nebo WiFi s ústřednou INTEGRA vybavenou modulem ETHM-1. 
Zkontrolujete tak stav systému on-line a můžete systém ovládat. Základní aplikace MobileKPD je kompatibilní s běž-
nými typy mobilních telefonů podporujících J2ME Java aplikace. Funguje se standardy Nokia, Sony Ericsson, Samsung 
a mnoha dalšími telefony. Aplikace je k dispozici ve dvou verzích. Univerzální verze je určena pro mobilní telefony 
a smart telefony podporující Java J2ME. Druhá verze je určena pro zařízení na bázi operačního systému Google Android. 
Pro uživatele Apple iPhone produktů byla vyvinuta speciální aplikace, která umožňuje iPhonu fungovat jako vzdálená 
klávesnice ústředny INTEGRA.

www.satel.eu
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Ochrana ve dne i v noci 

Hned na počátku návrhu zabezpečovacího systému je výhodné zvážit, které prvky Vašeho domova chránit a v jaké době. 
I při jednoduché konfi guraci by měl systém střežit nejen vnitřní prostory ale i perimetr, tedy okna a dveře. Rozdělíte-li vnitřní 
prostory a perimetr (obvodovou ochranu), můžete nastavit úroveň zabezpečení v čase odpovídající rytmu právě Vašeho 
života. Při odchodu zapnete režim plného střežení: obvodovou ochranu (okna /dveře) i detekci pohybu uvnitř. Budete-li 
doma, Váš systém bude střežit perimetr, pokud si to budete přát. Vy a Vaše rodina se tak můžete volně pohybovat uvnitř, 
zatímco jakýkoliv pokus o neautorizovaný vstup dveřmi či okny bude okamžitě detekován. Má-li Váš domov více pater, 
můžete spustit plné střežení v noci mimo ložnice, koupelny a kuchyň. Přídavná klávesnice instalovaná v patře Vám umožní 
plné využití Vašeho systému. Pokud si vyberete zcela nezávislé podsystémy, pak se Vaše zabezpečení lépe přizpůsobí 
Vašemu způsobu života při současném zajištění maximální bezpečnosti.

Pouze takovéto řešení zaručí, že systém v nočním režimu spustí poplach v momentu narušení obvodové ochrany. Tedy 
v okamžiku, kdy se pachatel pokusí vstoupit do Vašeho domova. Právě proto doporučujeme instalaci naplánovat tak, aby 
obsahovala prvky perimetrické ochrany.

www.satel.eu

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ

poznejte naše řešení 

23SATEL – INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzsssssssssstttttaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooossssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzpppppppppppppppppppppppůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůsssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbb žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvooooooooooottttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaa



24

Osvětlení

Jste-li mimo domov, zabezpečovací systém založený na ústředně Integra za Vás může simulovat přítomnost, která od-
razuje potencionální zloděje. Osvětlení může být ovládáno automaticky dle předem naprogramovaného plánu, nebo dle 
dalších stavů Vaší domácnosti (například v závislosti na detektoru stmívání). Také můžete světla ovládat pomocí mobilního 
telefonu. Ovládání světel není jen simulací přítomnosti. Vlastnosti Integry umožňují rozsvítit na chodbách či schodištích, 
jakmile je rozpoznán pohyb PIR detektorem. Pokud chcete, může se automaticky nastavit hladina osvětlení, tedy nižší 
intenzita světla v noci, pro klidný spánek Vaší rodiny. 

Při příchodu (otevření vchodových dveří) lze nastavit automatické rozsvícení v předsíni, které oceníte, nesete-li právě 
plné nákupní tašky.
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Topení a klimatizace 

Ústředna INTEGRA umí ovládat topení a klimatizaci. Tak Vám může přinést úsporu energie. Ovládání automatizace 
lze naprogramovat v závislosti na běžné rutině. Topení bude např. zapnuto před Vaším příchodem a tak vstoupíte do 
vyhřátého domova. Během Vaší nepřítomnosti systém přepne do ekonomického režimu. Pokud, výjimečně, zůsta-
nete v práci déle, můžete plán upravit přes internet. Ve Vašem prohlížeči zvolíte okno požadované místnosti a topení 
bude vypnuto. Stejným způsobem lze ovládat klimatizaci. V zimě i v létě Vám SATEL systém zajistí maximální pohodlí 
i viditelné úspory.
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Automatické zavlažování, ovládání rolet 
a otvírání garážových vrat 

Máte-li systém postavený na ústředně INTEGRA, pak můžete automaticky zavlažovat zahradu. Zavlažování se spouští 
automaticky, pokud nepršelo. 

Bezpečnostní rolety mohou být automaticky spouštěny při zapnutí systému. Nemusíte je tedy zatahovat sami při 
odchodu, či na noc. Při vypnutí střežení se rolety automaticky vytáhnou a naplní Váš domov sluníčkem. Pokud dává-
te přednost manuálnímu ovládání, můžete rolety zařadit do skupin dle přání a po té spouštět či vytahovat stiskem 
jediného tlačítka.

Když vjíždíte/vyjíždíte z garáže, můžete pomocí klíčenky komunikující s ústřednou INTEGRA snadno ovládat jak systém, 
tak garážové dveře i bránu. Při návratu klíčenkou zapnete poplachové zpoždění a získáte tak čas na zadání Vašeho 
kódu na klávesnici.
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Systém dálkového ovládání 

Díky široké nabídce komunikačních technologií budete v neustálém spojení s domovem. To Vám umožní okamžitě rea-
govat na nově vzniklé situace. Jste-li v práci, můžete přes počítač ověřit, zda jste ráno nezapomněli zapnout systém.
V zimě, uprostřed dopravní zácpy můžete pomocí textové zprávy zapnout topení a vyhřát tak Váš domov ještě před 
příjezdem.

Je-li Váš dům ponechán na starost spolehlivým sousedům v době Vaší dovolené, můžete vzdáleně vypnout střežení 
pomocí mobilního telefonu. Pak mohou sousedé, či přátelé zalít Vaše květiny. Po té můžete systém zapnout stejným 
postupem.
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Myslíme i na děti 

Zabezpečovací systém znamená především bezpečí a to i pro děti. Chceme-li, aby i děti plně využívaly možností 
systému, měli bychom na ně myslet už při jeho samotném návrhu. Například klávesnice by měly být namontovány 
v takové výšce, aby Vaše děti mohly nejen zadat svůj kód, ale také přečíst informace na displeji. Zajímavé řešení pro 
nejmladší jsou i klávesnice vybavené bezkontaktní čtečkou. Jediné, co pak Vaše dítě po příchodu ze školy musí udělat, 
je přiložit svůj přívěšek ke klávesnici. To spolehlivě vypne střežící režim. Dále mohou děti využívat klíčenky s tlačítky 
pro ovládání systému. Vy, jako rodiče si můžete nechat zasílat zprávy o příchodu a odchodu Vašich dětí.

Systém s Integrou může též monitorovat čas, který Vaše děti stráví u televize či počítače, jednoduše naprogramujte 
časy, kdy je mohou využívat. 
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SATEL vyhovuje i potřebám seniorů 

Každodenní provoz zabezpečovacího systému SATEL není komplikovaný. Nechcete-li si pamatovat ovládací kódy, 
můžete použít klíčenky, bezkontaktní karty, či ovladače. Systém lze zapnout/vypnout pouhým přiložením karty, či 
klíčenky ke čtečce. Tyto úkony ještě mohou být potvrzeny hlasovou zprávou z ústředny. Tento jednoduchý způsob 
provozu usnadní život nejen seniorům, ale i dětem a konec konců i nám ostatním v produktivním věku.
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Příklad typického zabezpečovacího systému 

Zabezpečovací systém je založený na ústředně VERSA 10. Tato ústředna, která nabízí i možnost rozšíření systému 
v budoucnosti, bývá použita v menších, či středních budovách. Umožňuje monitoring, komunikaci, vzdálené ovládání 
a funkce. Zajišťuje bezpečí a klid uživatelům. Nezpochybnitelnou výhodou je fl exibilita programování a pokročilá 
funkčnost. Pro snazší programování a provoz zvolte klávesnici s LCD displejem.

www.satel.eu
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Příklad konfi gurace 
systému SATEL 
pro třípokojový byt

1. Ústředna VERSA 10

2. Klávesnice VERSA-LCD-GR

3. Pohybový PIR detektor AQUA Plus

4. Magnetický kontakt K-1

5. Vnitřní siréna SPW-220 R

6. Vnější siréna SP-4003 R

příklady použitých prvků
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příklady použitých prvků

Příklad typického zabezpečovacího systému

Zabezpečovací systém je založený na ústředně INTEGRA 64. Ta nabízí 16 zón a 16 volitelně konfi gurovatelných výstu-
pů. Zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti pro středně velké objekty, zatímco GSM LT-1 komunikační modul umožňuje 
spolehlivý monitoring v jakékoliv situaci. Spolu s mnoha možnostmi rozšíření a pokročilou funkcionalitou může být 
tento systém využit pro vytvoření systému automatizace.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ

Příklad konfi gurace 
systému SATEL 
pro malý rodinný dům

1. Ústředna INTEGRA 64

2. Klávesnice INT-KLCDL-BL

3. Pohybový detektor GRAPHITE

4. Duální pohybový detektor SILVER

5. Magnetický kontakt K-1

6. Vnitřní siréna SPW-220 R

7. Vnější siréna SP-4003 R

8. Komunikační modul GSM LT-1

3838888 www.satel.eu 39SATEL – INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ
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Příklad konfi gurace 
systému SATEL pro velký dům

1. Ústředna INTEGRA 128-WRL
2. Klávesnice INT-KSG
2a. Klávesnice podsystému INT-S-GR
3. Bezdrátový PIR detektor APD-100
4. Bezdrátový detektor zaplavení AFD-100
5. Duální detektor pohybu SILVER
6. Plynový detektor DG-1 TCM
7. Bezdrátový magn. kontakt se dvěma kanály AMD-101
8. Magnetický kontakt S-4
9. Vnitřní siréna SPW-220 R
10. Vnější siréna SP-4003 R
volitelně:
11. Komunikační modul ETHM-1

Příklad typického zabezpečovacího systému

Zabezpečovací systém je založený na ústředně INTEGRA 128-WRL. Všestrannost zařízení umožňuje nejen využití jako 
zabezpečovací systém, ale též jako kontrolu přístupu a automatizaci. Hlavní výhodou je možnost využití klasických 
i bezdrátových prvků. Zabudovaný GSM/GPRS komunikátor se stará o monitoring objektu v každé situaci. Přídavný 
modul ETHM-1 umožňuje ovládání systému přes Internet.

www.satel.eu
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