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Projektuj¹c centrale alarmowe
z serii INTEGRA
skorzystano z najlepszych rozwi¹zañ znanych
z wczeœniejszych produktów firmy SATEL.
W efekcie powsta³a rodzina central
umo¿liwiaj¹cych tworzenie
systemów alarmowych
o rozbudowanych
mo¿liwoœciach funkcjonalnych,
optymalnie dopasowanych
do wielkoœci chronionego
obiektu.

www.satel.pl

INTEGRA 24 P³yta g³ówna

INTEGRA 64 P³yta g³ówna

4

 16

wejœcia
 4 wyjœcia programowalne (2 wysokopr¹dowe i 2 niskopr¹dowe)
 3 wyjœcia zasilaj¹ce (bezpieczniki polimerowe)
 szyna manipulatorów umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie do 4 manipulatorów
 magistrala ekspanderów umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie do 32 modu³ów
 1 partycja
 4 strefy
 16 timerów systemowych
 4 numery telefonów do powiadamiania
 gniazdo do pod³¹czenia syntezera mowy
 16 komunikatów g³osowych
 16 komunikatów na pager
 16 hase³ u¿ytkowników
 pamiêæ 899 zdarzeñ
 zasilacz impulsowy
- wydajnoœæ: 1,2A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- uk³ad ³adowania i kontroli akumulatora
- od³¹czanie roz³adowanego akumulatora

wejœæ
wyjœæ programowalnych (4 wysokopr¹dowe i 12 niskopr¹dowych)
 2 wyjœcia zasilaj¹ce (zabezpieczenie elektroniczne)
 szyna manipulatorów umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie do 8 manipulatorów
 2 magistrale ekspanderów umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie do 64 modu³ów
 8 partycji
 32 strefy
 64 timery systemowe
 16 numerów telefonów do powiadamiania
 2 gniazda do pod³¹czenia syntezerów mowy
 16 komunikatów g³osowych
 64 komunikaty na pager
 192 has³a u¿ytkowników
 pamiêæ 6143 zdarzeñ
 zasilacz impulsowy
- wydajnoœæ: 3A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- uk³ad ³adowania i kontroli akumulatora
- od³¹czanie roz³adowanego akumulatora
 16

INTEGRA 32 P³yta g³ówna
8

wejœæ
wyjœæ programowalnych (2 wysokopr¹dowe i 6 niskopr¹dowych)
 3 wyjœcia zasilaj¹ce (bezpieczniki polimerowe)
 szyna manipulatorów umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie do 4 manipulatorów
 magistrala ekspanderów umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie do 32 modu³ów
 4 partycje
 16 stref
 32 timery systemowe
 8 numerów telefonów do powiadamiania
 gniazdo do pod³¹czenia syntezera mowy
 16 komunikatów g³osowych
 32 komunikaty na pager
 64 has³a u¿ytkowników
 pamiêæ 899 zdarzeñ
 zasilacz impulsowy
- wydajnoœæ: 1,2A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- uk³ad ³adowania i kontroli akumulatora
- od³¹czanie roz³adowanego akumulatora
8

INTEGRA 128 P³yta g³ówna
 16

wejœæ
wyjœæ programowalnych (4 wysokopr¹dowe i 12 niskopr¹dowych)
 2 wyjœcia zasilaj¹ce (zabezpieczenie elektroniczne)
 szyna manipulatorów umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie do 8 manipulatorów
 2 magistrale ekspanderów umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie do 64 modu³ów
 8 partycji
 32 strefy
 64 timery systemowe
 16 numerów telefonów do powiadamiania
 2 gniazda do pod³¹czenia syntezerów mowy
 32 komunikaty g³osowe
 64 komunikaty na pager
 240 has³a u¿ytkowników
 pamiêæ 22527 zdarzeñ
 zasilacz impulsowy
- wydajnoœæ: 3A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- uk³ad ³adowania i kontroli akumulatora
- od³¹czanie roz³adowanego akumulatora
 16

CA-64 PP Podcentrala
8

wejœæ
wyjœæ
- 4 niskopr¹dowe typu OC
- 4 przekaŸnikowe
 zasilacz impulsowy o wydajnoœci 2,2A i w³aœciwoœciach identycznych,
jak zasilacze centrali
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u
8

Ekspandery wyjœæ
CA-64 O-OC
8

wyjœæ typu OC
wejœcie sabota¿u modu³u

 dodatkowe

CA-64 O-R
8

wyjœæ przekaŸnikowych
wejœcie sabota¿u modu³u

 dodatkowe

CA-64 O-ROC
4

wyjœcia typu OC
wyjœcia przekaŸnikowe
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u
4

Ekspandery wejœæ
CA-64 E
8

wejœæ

 dodatkowe

wejœcie sabota¿u modu³u

CA-64 OPS-OC
8

wyjœæ typu OC
impulsowy o wydajnoœci 2,2A i w³aœciwoœciach identycznych,
jak zasilacze centrali
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u
 zasilacz

CA-64 OPS-R
CA-64 EPS
8

wejœæ

 zasilacz

impulsowy o wydajnoœci 2,2A i w³aœciwoœciach identycznych,
jak zasilacze centrali
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u

8

wyjœæ przekaŸnikowych
impulsowy o wydajnoœci 2,2A i w³aœciwoœciach identycznych,
jak zasilacze centrali
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u
 zasilacz

CA-64 OPS-ROC
4

wyjœcia typu OC
wyjœcia przekaŸnikowe
 zasilacz impulsowy o wydajnoœci 2,2A i w³aœciwoœciach identycznych,
jak zasilacze centrali
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u
4

CA-64 ADR Ekspander wejœæ adresowalnych
 magistrala

czujek
48 modu³ów adresowalnych wspó³pracuj¹cych z typowymi
czujkami
 zasilacz impulsowy o wydajnoœci 2,2A i w³aœciwoœciach identycznych,
jak zasilacze centrali
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u
 obs³uga

CA-64 ADR-MOD Modu³ adresuj¹cy
 zamiana

typowej czujki (NO, NC) w czujkê adresowaln¹
wewn¹trz obudowy czujki
 wspó³praca z ekspanderem wejœæ adresowalnych CA-64 ADR
 monta¿

CA-64 SM Ekspander syntezerów mowy
 16

komunikatów s³ownych o czasie trwania 15 sekund ka¿dy

Urz¹dzenia kontroli dostêpu
Integra SZ Zamek szyfrowy
 12-klawiszowa

klawiatura
sta³e lub czasowe
 3 diody LED: AKTYWNY, DOSTÊP, DRZWI
 alarmy NAPAD, PO¯AR, POMOC wywo³ywane z klawiatury
 sygnalizacja dŸwiêkowa
- potwierdzenie operacji klawiatury
- pozostawienie otwartych drzwi
 przekaŸnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokad¹
elektromagnetyczn¹
 wejœcie (NC) do kontroli stanu drzwi
 mikroprze³¹cznik wykrywaj¹cy sabota¿ manipulatora
 podœwietlenie

VMG-16 Generator komunikatów g³osowych
 generowanie

g³oœnych komunikatów po zajœciu okreœlonych zdarzeñ
w systemie
 pamiêæ umo¿liwiaj¹ca nagranie do 16 komunikatów
 po³¹czenie z central¹ przez magistralê ekspanderów
 16 wejœæ aktywowanych zwarciem do masy
 gniazdo typu JACK do pod³¹czenia s³uchawek lub wzmacniacza
 wyjœcie do pod³¹czenia g³oœnika
 port RS-485
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u

CA-64 DR Ekspander czytników pastylek DALLAS
 przekaŸnik

ETHM-1 Modu³ ethernetowy
 serwer

do obs³ugi centrali alarmowej przy pomocy programu GuardX
do centrali alarmowej przez Internet przy pomocy
przegl¹darki internetowej
 serwer danych dla specjalnej aplikacji Javy instalowanej w telefonach
komórkowych
 transmisja kodowana 192-bitowym kluczem
 obs³uga DHCP (dynamiczne IP) lub ustawienie statycznego IP
 mo¿liwoœæ konfiguracji numeru MAC
 po³¹czenie z central¹ przez magistralê manipulatorów
 aktualizacja oprogramowania bez koniecznoœci demonta¿u modu³u
 gniazdo RJ45
 port RS-485
 port RS-232
 dostêp

CA-64 PTSA Tablica synoptyczna
 wizualizacja

stanu wszystkich stref (czuwanie, alarm) i wejœæ systemu
alarmowego przy pomocy diod œwiec¹cych LED
 komunikacja z programem GuardX przez port szeregowy RS-232
 pod³¹czenie do centrali przez szynê manipulatorów
 zasilacz impulsowy o wydajnoœci 2,2A i w³aœciwoœciach identycznych,
jak zasilacze centrali
 dodatkowe wejœcie sabota¿u modu³u

do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokad¹
elektromagnetyczn¹
 wejœcie (NC) do kontroli stanu drzwi
 wspó³praca z 1 lub 2 czytnikami pastylek DALLAS
CA-64 SR Ekspander czytników kart zbli¿eniowych
 przekaŸnik

do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokad¹
elektromagnetyczn¹
 wejœcie (NC) do kontroli stanu drzwi
 wspó³praca z 1 lub 2 g³owicami odczytuj¹cymi kod karty zbli¿eniowej

CZ-EMM2 Czytnik kart zbli¿eniowych
 monta¿

bezpoœrednio na œcianie lub futrynie drzwi
transmisji: EM Marin
 obs³uga standardowych kart 125kHz
 format

Karta KT-STD-1
 aktywny
 forma

identyfikator, generuj¹cy unikalny 40-bitowy kod
zewnêtrzna: prostok¹t o wymiarach 85x55mm

Manipulatory INT-KLCD-GR/BL; INT-KLCDR-GR/BL;
INT-KLCDL-GR/BL; INT-KLCDS-GR/BL i INT-KLCDK-GR
 wyœwietlacz

LCD
- 2x16 znaków
- odczyt pamiêci zdarzeñ
- stan wejœæ centrali
- stan stref
- zegar systemu i data
- notatka serwisowa - wygodny sposób przypomnienia
u¿ytkownikowi m.in. o okresowej konserwacji systemu
 podœwietlenie klawiatury i wyœwietlacza
- sta³e
- czasowe po naciœniêciu klawisza
- uaktywniane dowolnym wejœciem centrali lub czasem na wejœcie
 alarmy NAPAD, PO¯AR, POMOC wywo³ywane z klawiatury
 diody LED informuj¹cych o stanie systemu
 sygnalizacja dŸwiêkowa
- alarm
- awaria
- czas na wejœcie
- czas na wyjœcie
- czas autouzbrojenia
- naruszenie wejœæ (gong)
- potwierdzenie operacji klawiatury
 2 wejœcia
 mikroprze³¹cznik wykrywaj¹cy sabota¿ manipulatora
 sygnalizacja utraty ³¹cznoœci z central¹
 ³¹cze RS-232 do wspó³pracy z programem GuardX
 czytnik kart zbli¿eniowych w manipulatorach INT-KLCDR-GR/BL
(czytnik obs³ugiwany jest tylko przez centrale z serii INTEGRA)

Klawiatura strefowa INT-S-GR/BL; INT-SK-GR
 steruje

jedn¹ stref¹ w systemie
klawiatury

 podœwietlenie

- sta³e
- czasowe po naciœniêciu klawisza
- uaktywniane dowolnym wejœciem centrali lub czasem na wejœcie
 alarmy NAPAD, PO¯AR, POMOC wywo³ywane z klawiatury
 3 diody LED pokazuj¹ce stan strefy, do której przypisana
jest klawiatura
 sygnalizacja dŸwiêkowa
- alarm
- czas na wejœcie
- czas na wyjœcie
- czas autouzbrojenia
- pozostawienie otwartych drzwi
- potwierdzenie operacji klawiatury
 przekaŸnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokad¹
elektromagnetyczn¹
 wejœcie (NC) do kontroli stanu drzwi
 mikroprze³¹cznik wykrywaj¹cy sabota¿ manipulatora

FLASHX Program do aktualizacji oprogramowania centrali\
 ³atwoœæ

aktualizacji oprogramowania centrali bez koniecznoœci
jej demonta¿u
 ³¹cznoœæ z central¹: port RS-232 na p³ycie centrali

GUARDX Program administratora i u¿ytkownika systemu alarmowego
 praca

w œrodowisku Windows 98/ME/2000/XP
stanu chronionego obiektu na monitorze komputera
 bie¿¹ce informowanie o sytuacjach alarmowych
 bie¿¹cy odczyt zdarzeñ
 obs³uga systemu z wirtualnego manipulatora na ekranie komputera
 tworzenie i edycja u¿ytkowników
 ³¹cznoœæ z central¹
- port RS-232 w manipulatorze
- sieæ LAN/WAN (³¹cznoœæ TCP/IP) przy pomocy serwera sprzêtowego
lub programowego
- linia telefoniczna - modem analogowy, ISDN lub modu³ GSM
 wizualizacja

DLOADX Program instalatora systemu alarmowego
 praca

w œrodowisku Windows 98/ME/2000/XP
systemu alarmowego
 wizualizacja na monitorze komputera stanu: stref, wejœæ, wyjœæ,
awarii, napiêæ zasilania modu³ów, timerów, sabota¿y i drzwi
 odczyt pamiêci zdarzeñ systemu
 obs³uga systemu z wirtualnego manipulatora na ekranie komputera
 ³¹cznoœæ z central¹
- port RS-232 na p³ycie centrali
- linia telefoniczna - modem analogowy, ISDN lub modu³ GSM
 programowanie

SYSTEM INTEGRA
 od

4 do 128 wejœæ
- wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- szeroki wybór typów reakcji
- kontrola obecnoœci i poprawnoœci dzia³ania czujek
 od 4 do 128 wyjœæ
 od 4 do 32 stref
- strefy mog¹ byæ sterowane przez u¿ytkowników, timery, wejœcia
steruj¹ce lub ich stan mo¿e zale¿eæ od stanu innych stref
- mo¿liwoœæ grupowania stref i utworzenia do 8 partycji
- czasowa blokada strefy
 wspó³praca z wieloma dodatkowymi modu³ami, wspólnymi
z central¹ CA-64
 sterowanie systemem
- manipulator LCD
- komputer u¿ytkownika (przez port RS-232, liniê telefoniczn¹
lub internet)
- klawiatura strefowa
 program centrali
- oprogramowanie zapisane w pamiêci typu FLASH
- aktualizacja oprogramowania bez koniecznoœci demonta¿u centrali
 programowanie ustawieñ centrali
- lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
- lokalnie przy pomocy komputera pod³¹czonego do portu RS-232
- zdalnie przy pomocy komputera ³¹cz¹cego siê z central¹
za pomoc¹ modemu
- zdalnie przy pomocy internetu
- zdalnie przy pomocy telefonu komórkowego
- pamiêæ FLASH zachowuj¹ca ustawienia centrali nawet po od³¹czeniu
zasilania
 has³a
- od 16 do 240 hase³ u¿ytkowników
- do 8 hase³ administratora (1 has³o dla ka¿dej partycji)
- 1 has³o serwisowe
- kilkanaœcie typów hase³ u¿ytkownika z mo¿liwoœci¹ definiowania
dodatkowych uprawnieñ okreœlaj¹cych zakres dostêpu do systemu
- menu funkcji w manipulatorze zale¿ne od typu has³a i uprawnieñ
u¿ytkownika
- okreœlanie dostêpu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników
kart zbli¿eniowych
- okresowa zmiana hase³ przy pomocy prefiksów, zapewniaj¹cych
lepsz¹ ochronê przed nieuprawnionym dostêpem do obiektu
- definiowanie stref chronionych dwoma has³ami
 edycja nazw: u¿ytkowników, stref, wejœæ, wyjœæ i modu³ów, co u³atwia
sterowanie systemem i jego nadzór
 timery
- od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis
- timery strefowe definiowane przez u¿ytkowników
 pamiêæ zdarzeñ
- mo¿liwoœæ zapamiêtania od 899 do 22527 zdarzeñ
- rejestrowanie zdarzeñ: za³¹czenie/wy³¹czenie czuwania, alarmy,
kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejœæ, awarie,
korzystanie z funkcji u¿ytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
- rejestrowanie zdarzeñ zwi¹zanych z kontrol¹ dostêpu
- data i czas wyst¹pienia zdarzenia
 rozbudowana funkcja wydruku zdarzeñ
- mo¿liwoœæ selekcji zdarzeñ
- nazwy wejœæ, modu³ów i u¿ytkowników takie, jakie zdefiniowano
w systemie
 kontrola dostêpu
- kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur
strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbli¿eniowych
i pastylek DALLAS

- kontrola stanu drzwi nie wp³ywa na liczbê dostêpnych wejœæ
dozorowych centrali
- sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza iloœci
dostêpnych wyjœæ centrali
 monitoring telefoniczny
- 4 numery stacji monitoruj¹cych (2+2 numery rezerwowe)
- 9 identyfikatorów
- formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
 powiadamianie
- od 4 do 16 numerów telefonów
- od 16 do 32 komunikatów g³osowych
- od 16 do 64 komunikatów tekstowych
- potwierdzenie odbioru komunikatu has³em z klawiatury telefonu (DTMF)
 odpowiadanie na telefon
- rejestrowane w pamiêci zdarzeñ
- sprawdzenie stanu stref centrali
- sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjœciami
 zaawansowana analiza sygna³u centrali telefonicznej
- rozpoznawanie sygna³ów telefonicznych zgodnych z norm¹ TBR 21
- inteligentne ponawianie próby transmisji danych
- programowalny algorytm postêpowania centrali
 modem wewnêtrzny 300bps
 obs³uga szybkich modemów zewnêtrznych
- sprawna wymiana informacji z komputerem
- komfortowa obs³uga - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX
- obs³uga modemów analogowych, ISDN i GSM
 magistrale komunikacyjne - mo¿liwoœæ rozbudowy systemu
 niestandardowe funkcje sterowania za pomoc¹ operacji logicznych
na wyjœciach
 automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
 sygnalizacja optyczna stanu wyjœæ, uk³adu ³adowania akumulatora
i dialera telefonicznego
 zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejœæ, wyjœæ i magistral
komunikacyjnych
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