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zařízení systému INTEGRA

INTEGRA
INT-E
Expandér zón

ACU-120
Bezdrátový 
přijímač ABAX

ACU-270
Bezdrátový 
přijímač ABAX

ARU-100
Opakovač signálu 
zařízení ABAX

INT-PP
Expandér zón a výstupů

INT-ORS
Expandér výstupů 
na DIN lištu

INT-IORS
Expandér výstupů 
a zón na DIN lištu

INT-O
Expandér výstupů

INT-ADR
Expandér pro adresné 
detektory

CA-64 ADR-MOD
Adresný modul

GSM LT-1 / GSM LT-2
GSM komunikátory/brány

GSM-4 / GSM-5
GSM komunikátory 

GPRS-T6
GPRS/SMS komunikátor 
se zdrojem

GPRS-T2 / GPRS-T4
GPRS/SMS komunikátory

GPRS-T1
GPRS/SMS komunikátor

ETHM-1 Plus
TCP/IP komunikační 
modul

INT-KNX-2
Integrační modul s KNX

INT-FI
Převodník 
na optická vlákna

INT-RS Plus
Rozhraní RS-232 
pro integraci

INT-R
Expandér pro čtečky

CZ-EMM / CZ-EMM2
CZ-EMM3 / CZ-EMM4
Čtečky karet

INT-SZ
Kódový zámek

INT-SZK-GR
Kódový zámek

INT-VG
Hlasový modul 
pro vzdálené ovládání 

INT-VMG
Modul hlasových zpráv

INT-AV
Modul akustiského ověření 
poplachu

INT-AVT
Panel akustického 
ověření poplachu

INTEGRA
SYSTEM

GRADE 3

INTEGRA 256 Plus
Základní deska 
ústředny 

GRADE 3

INTEGRA 128 Plus
Základní deska 
ústředny

GRADE 3

INTEGRA 64 Plus
Základní deska 
ústředny

GRADE 2

INTEGRA 128-WRL
Základní deska 
ústředny 

GRADE 2

INTEGRA 128
Základní deska 
ústředny

GRADE 2

INTEGRA 64
Základní deska 
ústředny 

GRADE 2

INTEGRA 32
Základní deska 
ústředny 

GRADE 2

INTEGRA 24
Základní deska 
ústředny 

INT-TSI
Dotykový panel

INT-TSH
Dotykový panel

INT-TSG
Dotykový panel

GRADE 2

INT-KSG
Dotykový panel

INT-KLFR
LCD klávesnice 
se čtečkou karet

GRADE 2

INT-SF
Bloková 
klávesnice

GRADE 2

INT-KLCDR
LCD klávesnice 
se čtečkou karet

GRADE 3

INT-KLCD
LCD klávesnice

INT-KLCDK
LCD klávesnice

GRADE 3

INT-KLCDL
LCD klávesnice

GRADE 3

INT-KLCDS
LCD klávesnice 

INT-SK-GR
Bloková 
klávesnice

GRADE 2

INT-S
Bloková 
klávesnice

INT-CR
Bezkontaktní čtečka 
pro zastřežení/odstřežení

INT-RX-S
Bezdrátový přijímač 
pro ovladače 433 MHz 

GRADE 3

INT-SCR-BL
Multifunkční klávesnice 
se čtečkou karet

T-1 / T-2 / T-4
Bezdrátové 
ovladače (433 MHz)

P-2 / P-4
Bezdrátové 
ovladače (433 MHz)

INTEGRA CONTROL
Aplikace pro dohled 
nad systémem INTEGRA



Pokročilá zařízení, jako je série 
ústředen INTEGRA, kromě svého 

hlavního účelu – detekovat 
a oznámit vloupání – dokáží 

zajistit zabezpečení domácnosti v 
mnohem širším smyslu 

a jejich základní funkce domácí 
automatizace Vám zpříjemní 

každodenní život.

Zabezpečení je důležité i pro fi rmy. Profesionální aplikace vyžadují 
specifi cká řešení, přičemž hlavním cílem je maximální zabezpečení bez 
kompromisů. Ústředny INTEGRA jsou v tomto oboru novým standardem. 
Mnoho řešení – hardwarových i softwarových – umožňuje jejich využití 
i v případě prvotřídního zabezpečení objektů, což je řadí mezi nejlepší 
pokročilé ústředny na světě.

dohled 
a správa systému

systém 
INTEGRA

systém 
INTEGRA

automatizace

kontrola 
přístupu

systém 
detekce 
vloupání

STRUČNÝ POPIS 
ÚSTŘEDEN 
INTEGRA
Ústředny INTEGRA jsou špičková, pokro-
čilá zařízení, která umožňují nejen tvorbu 
vrcholných zabezpečovacích systémů, ale 
také funkce kontroly přístupu a automa-
tizace pro „chytré budovy“. Jejich koncepce 
využívá zkušeností získaných společností 
SATEL během více než 25 let návrhu osvěd-
čených a spolehlivých elektronických za-
bezpečovacích zařízení. Tato moderní série 
nabízí 8 ústředen s jednotnou architekturou 
a liší se jen počtem podporovaných zařízení 
a možnostmi rozšíření. Taková možnost volby 

umožňuje přesně přizpůsobit hardware po-
žadavkům určitého projektu a podílí se tak 
i na jeho cenové dostupnosti.

ZABEZPEČENÍ
Shoda s normami

Maximální zabezpečení nabízené ústřednami 
INTEGRA je certifi kováno nezávislými subjek-
ty zaměřenými na hodnocení zařízení v oblasti 
zabezpečovací techniky – norský DNV, švédský 
SBSC, český TREZOR TEST nebo belgický INCERT. 
Certifi káty potvrzují splnění přísných požadavků 
evrop ských norem EN50131 pro zařízení stupně 
3 u ústředen řady INTEGRA Plus a pro zařízení 
stupně 2 u ostatních ústředen INTEGRA.

Unikátní technická řešení

Ústředny INTEGRA využívají pokročilých řešení 
k zajištění maximálního zabezpečení v každé 
situaci, jako například zadání dvou odlišných 
kódů k přístupu do určitých zón, hlídání obchůzek 
ostrahy, stanovení časových oken přístupu jsou jen 
některá z nich. Mnoho dalších pokročilých funkcí 
mají ústředny INTEGRA Plus, které jsou mimo jiné 
vybaveny: dvojitým zdrojem napětí s pokročilými 
diagnostickými nástroji, signalizací zamaskování 
pomocí nastavitelných hodnot EOL rezisotrů 
v trojitém vyvážení smyček a USB portem k rych-
lému a snadnému programování ústředny. Tato 
řešení umožňují vytvořit systém splňující přísná 
pravidla budov s vysokou úrovní rizika.



Dohled a správa systému (GUARDX)

Použitím aplikace GUARDX, která je dodáváná spo-

lečně s ústřednou, je možno místně i dálkovově 

dohlížet na zabezpečovací systém a provádět jeho 

správu. Aplikace umožňuje nejen spravovat uživa-

telská oprávnění, ale také v reálném čase hlídat 

stav jednotlivýh bloků a zón v grafi ckém režimu. 

Volitelně je také možné dálkové ovládání systému 

uživateli s patřičným oprávněním. Dálkové spojení 

je možno nvázat jak po telefonní lince, tak i TCP/IP 

komunikaci, například přes internet. Všechny tyto 

funkce může využívat bezpečnostní centrum řízení 

budov s nepřetržitou kontrolou.

KOMUNIKAČNÍ 
FUNKCE

Dálkové ovládání

Díky možnostem dálkové správy systému lze 

rychle reagovat na nově vzniklé potřeby bez 

nutnosti přímého zásahu do systému. Například 

je možné se spojit s ústřednou přes internet 

a přidat nového uživatele nebo změnit konfi gu-

raci systému. Navíc je možné pomocí systému 

STAM-2 Pro centralizovat správu a dohled nad 

mnoha individuálními systémy INTEGRA insta-

lovaných v různých pobočkách fi rmy.

Monitorování

Efektivní přenos dat na pulty centrální ochrany 

je jedna z klíčových funkcí zabezpečovacího sys-

tému. Zabezpečovací ústředny INTEGRA mají 

nejen vestavěný telefonní komunikátor, ale i pří-

davné moduly umožňující komunikaci GSM/GPRS 

a TCP/IP (například přes LAN, VLAN nebo internet).
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DLOUHODOBÁ
INVESTICE
DO ZABEZPEČENÍ

Drátové i bezdrátové rozšíření

Systém INTEGRA lze kdykoliv rozšířit speciálními 

expandéry nebo pomocí bezdrátových zařízení. 

Je tak možné nejen zvýšit počet možných doda-

tečných detektorů, ale také rozšířit funkce nebo 

usnadnit každodenní využití systému.

Možnost přidání 

funkcí aktualizací 

fi rmwaru

Dlouhodobou prací specialistů SATELu vznikají 

nové verze fi rmwaru pro ústředny INTEGRA. 

Rozšiřují již pokročilé možnosti systému při-

dáváním nových funkcí a podpory pro další zaří-

zení připojitelné k ústředně. Ústředny INTEGRA 

jsou navrrženy, aby šel fi rmware kdykoliv snadno 

zaktualizovat pomocí připojeného počítače bez 

nutnosti demontáže ústředny.



SNADNÉ 
POUŽITÍ
Klávesnice, ovladače,
karty, mobilní aplikace

Technici SATELu si jsou zcela vědomi toho, že 
je při návrhu zabezpečovacího systému nutné 
snížit možnost chyby uživatele na minimum. 
Proto je kladen silný důraz na to, aby uživatel-
ské rozhraní bylo intuitivní a jednoduché, ale 
přitom vhodné pro pokročilé funkce nabízené 
ústřednami INTEGRA. Díky jejich flexibilitě 
lze systém ovládat pomocí kódů zadaných na 
klávesnici, ovladači, bezkontaktními kartami 
nebo dálkově pomocí mobilní aplikace. Můžete 
si tak vybrat nejvhodnější řešení podle kon-
krétní situace.

Přidělení funkcí 
podle uživatelských 
oprávnění

Správce systému může jednotlivě přizpůsobit 
dostupné funkce pro konkrétní uživatele. Toto 
je další řešení určené k ochraně před chybami 

způsobenými ovládáním systému méně zkušenými 
uživateli, kteří tak mohou mít přístup jen k funkcím, 
které potřebují. 

KVALITA 
A SPOLEHLIVOST
Systém kontroly kvality 
podle ISO 9001:2000

Firma SATEL má systém kontroly kvality, zave-
dený roku 2002 a certifikovaný auditory Det 
Norske Veritas. Cílem systému je neustále 
vylepšovat činnost firmy ve všech oborech a 
zajistit tak vysokou kvalitu zařízení a spokoje-
nost zákazníků.

Pokročilá výrobní 
technologie

Ústředny INTEGRA jsou vyráběny na plně auto-
matizovaných výrobních linkách pomocí techno-
logie povrchové montáže plošných spojů (SMD). 
V kombinaci s komponenty od předních světových 

výrobců pomáhá zajistit bezproblémový provoz 

zařízení po celý život.

Komplexní 

testování

Veškerá zařízení vyráběná fi rmou SATEL, včetně 

ústředen INTEGRA prochází důkladným testem pro-

bíhajícím na specializovaném, počítačem řízeném 

stanovišti. Každé zařízení doručené zákazníkovi je 

tedy řádně otestováno, čímž je téměř odstraněna 

možnost výrobních závad.

VŠESTRANNOST

Pokročilý zabezpečovací systém

Ústředny INTEGRA umožňují vytvořit pokroči-

lý zabezpečovací systém s velkým potenciálem. 

Prvotřídní řešení, nabídka dostupných expandérů 

a velmi rozvinuté komunikační funkce je řadí mezi 

nejlepší zabezpečovací systémy.



Kontrola přístupu

Součástí ústředny INTEGRA může být také systém 
kontroly přistupu. Po připojení speciálních modulů 
lze ovládat otevírání dveří pomocí bezkontaktních 
karet. Kontrola přístupu může být snadno zkom-
binována s poplachovými funkcemi a poskytuje 
tak jeden celistvý systém s funkčností několika 
oddělených.

Automatizační systém a integrace

Rozsáhlé funkce automatického ovládání jsou 
další vlastností ústředen INTEGRA. Ústředny 
jsou vybaveny programovatelnými časovači a 
logickými funkcemi které je možné využít k návrhu 
inteligentních automatizačních systémů budovy. 
Modul INT-KNX-2 navíc umožňuje snadné ovládání 
zařízení na sběrnici systému KNX. Další výhodou 

ústředen INTEGRA je možnost vzájemné integra-
ce bezpečnostních a automatizačních funkcí. 
Toto poskytuje uživatelům možnost například 
deaktivovat osvětlení budovy, když je aktivován 
pohotovostní režim.
Ústředny INTEGRA umožňujíí komunikaci s dalšími 
systémy přes otevřený protokol. Obousměrná 
komunikace umožňuje plnou integraci systémů 
od jiných výroců.

INTEGRASPECIFIKACE ÚSTŘEDEN

INTEGRA 24 32 64 128 64 Plus 128 Plus 256 Plus 128-WRL

VLASTNOSTI SYSTÉMU

stupeň dle EN50131 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 3 Grade 3 Grade 3 Grade 2

maximální počet zón 24 32 64 128 64 128 256 128

maximální počet výstupů 20 32 64 128 64 128 256 128

bloky 4 16 32 32 32 32 32 32

uživatelé
uživatelé + administrátoři + servis 16+1+1 64+4+1 192+8+1 240+8+1 192+8+1 240+8+1 240+8+1 240+8+1

historie událostí 439 439 5887 22 527 5631 22 527 24 575 21 503

PROVOZ SYSTÉMU

počet klávesnic 4 4 8 8 8 8 8 8

počet blokových klávesnic 32 32 64 64 64 64 64 32

maximální počet čteček karet 64 64 128 128 128 128 128 64

KOMUNIKACE

podpora bezdrátových zařízení volitelná vestavěná

komunikátor PSTN telefon GSM/GPRS
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25 LET ZKUŠENOSTÍ
Profesionální ochrana pro každý typ objektu, která poskytuje lidem pokročilé, funkční a cenově dostupné řešení. Výrobce zabezpe-
čovacích systému SATEL se 100% polským kapitálem, Vás v následujících pár větách seznámí s jeho posláním. Značka SATEL je na trhu 
ceněna již 25 let, vzhledem ke stálosti v oblasti prodeje, a zvláštnímu důrazu na vysokou kvalitu a širokou škálu nabízených produktů.

Filozofi e managementu a tvrdá práce více než 280 zaměstnanců fi rmy SATEL, je vytvářet hmatatelné výsledky. Široký sortiment více 
než 400 nabízených produktů, poskytuje bezpočet možností při navrhování systémů zabezpečení, domácí automatizace, požární 
signalizace, řízení přístupu a monitorovacích systémů, šité na míru individuálním potřebám každého uživatele. Současně tyto systémy 
splňují všechny požadavky stanovené mezinárodními předpisy a průmyslovými standardy.

Jedním z hlavních cílů fi rmy SATEL je uvedení funkčních zařízení, v souladu s aktuálními požadavky a očekáváními na trhu, s využi-
tím nejnovějších technologií. Z tohoto důvodu se konstrukční a výrobní oddělení společnosti neustále modernizuje a rozšiřuje. 
Přirozeným výsledkem všech kroků zaměřených na výrobu vysoce kvalitních zařízení, bylo zavedení systému řízení jakosti, podle 
normy ISO 9001:2000 v roce 2002. Bez ohledu na toto osvědčení, provádí fi rma SATEL také kompletní test funkčnosti všech 
produktů, které opouštějí výrobní linku a tím je zajištěna vysoká spolehlivost vyráběných zařízení. Firma se zaměřuje na moderní 
design s důrazem na nejvyšší úroveň kvality a funkčnost svých výrobků. Firma SATEL získala řadu spokojených zákazníků nejen 
v Polsku, ale také ve více než 50 zemích po celém světě.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny specifi kací a technických dat. 
Obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečných aktuálních výrobků. (IND_0217)
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