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... připravujete večerní promítání pro přátele.
Jak je krásné, když si koupíte novu plochou TV obrazovku a domácí kino! Konečně budete moci sledovat fi lm v kino kvalitě  s pro-
storovým, reálným zvukem. Pokud se chcete cítit opravdu jako v kině, jediné co musíte je na dotykovém panelu INT-TSI stisknout 
scénář „Večerní kino“. V tuto chvíli INTEGRA zajistí stažení rolet, vypnutí osvětlení v obývacím pokoji a zapnutí jemného postranního 
osvětlení, tak abyste po skončení promítání neměli unavené oči. Pokud během promítání chcete jít do kuchyně nebo koupelny, 
automaticky se rozsvítí světlo v předsíni – tomuto se říká chytrý dům!

... jdete spát po namáhavém dni..
Ležíte v posteli a aktivujete noční zastřežení z Vašeho chytrého telefonu pomocí aplikace 
INTEGRA CONTROL. Dojde k automatickému stažení venkovních rolet a zatažení závěsů 
v ložnici. Na chodbách a schodišti se zapne podsvícení detektorů AQUA Luna, pro jejich 
jemné osvětlení. Aktivuje je se ochrana perimetru, který Vám dává svobodu pohybu kolem 
Vašeho domu v nočních hodinách, bez snížení bezpečnosti. Ústředna INTEGRA se postará 

o Váš klidný spánek. Dobrou noc!

... odjíždíte na dovolenou.
Konečně nastal ten čas, na který se těšíte celý rok. Dovolená. 
Slunce, pláž a žádné starosti. Při odjezdu z domu, než se za 
čtrnáct dní vrátíte, aktivujte na dotykovém panelu scénář 

„Dovolená“. Dojde k vypnutí světel, automaticky se stáhnou 
žaluzie a topení nebo klimatizace se přepne do ekonomického 
provozu. Systém vstoupí do režimu zastřežení, jako každý 
jiný den. Avšak v tomto období bude topení vypnuté až do 
Vašeho návratu z cest – koneckonců proč plýtvat energií. Kromě 
toho bude systém simulovat Vaší přítomnost po celou dobu, 
co jste pryč z domu, k oklamání případného pozorovatele 
se zlými úmysly. V přednastaveném čase se systém postará 
o zavlažování zeleně ve Vaší zahradě. Navíc pro Váš klid si 
můžete zkontrolovat stav systému pomocí chytrého telefonu, 
kdykoliv chcete. A to vše se děje až do Vašeho návratu, kde 
zjistíte, že všude dobře doma nejlépe. Pěknou dovolenou!



...ráno vstanete.
Systém INTEGRA přepnul topení do komfortního režimu 
a předem zapnul vyhřívání podlahy v koupelně. Když Vás po 
chvíli probudí hudba z Vašeho oblíbeného CD, bude Vám 
teplo a slovo “budík” již nebude spojené s nepříjemnostmi. 
Záclony se automaticky roztáhnou a propustí tak do ložnice 
první sluneční paprsky. Vaše děti se probudí stejným způ-
sobem. Nemusíte je volat ke snídani, protože ví, že na ně 
v kuchyni čekají horké, voňavé topinky a šťáva z čerstvého 
ovoce. A Vy? Na Vás čeká čerstvé espresso. To je probuzení!

Nejste si jisti, zda je 
automatizace systému INTEGRA 

pro Vás to pravé? 

Představte si, že...

... vracíte se z práce.
Systém INTEGRA předem přepne topení nebo klimatizaci do komfort-
ního režimu, takže při návratu bude teplota doma přesně podle Vašeho 
gusta. Plánujete se vrátit předčasně nebo pozdě? Žádný problém, 
stačí spustit aplikaci INTEGRA CONTROL na Vašem chytrém telefonu 
a dálkově přepnout režim topení nebo klimatizace. Při příjezdu k domu 
otevřete bránu a garážová vrata pomocí telefonu či ovladače a současně 
se vytáhnou rolety, aby doma bylo světlo. Při večerním návratu domů 
se po otevření dveří automaticky zapnou světla na chodbě, která by 
přeci jen nebyla tak snadná zapnout 
ručně když nesete tašky dobrot na 
dnešní večeři. K tomu všemu vám 
kávovar právě připravuje porci tohoto 
aromatického nápoje. Všude dobře, 
doma nejlépe!

... jdete do práce.
Na klávesnici INT-TSI zvolíte režim odchodu z domu. Všechna zapnutá světla se zhasnou, 
topení nebo klimatizace se přepnou do úsporného režimu, stáhnou se rolety proti 
vloupání a aktivuje se zabezpečovací systém, který Vám poskytne nejlepší zabezpečení 
proti nechtěným hostům. Automaticky se Vám otevřou garážová vrata a o chvíli později 
i brána, takže můžete v klidu odjet do práce. Šťastnou cestu!
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Bezpečí, komfort 
a úspory ve snadném dosahu
• Kombinace zabezpečovacího systému a automatizace domácnosti

• Vizualizace stavu zabezpečovacího systému na displejích KNX 

• Vzdálená vizualizace systému KNX v programu GUARDX

• Zvýšení kvality života pomocí inteligentní technologie

• Pohodlné ovládání pomocí chytrého telefonu

• Nastavení osvětlení dotykovým panelem pomocí jediného příkazu

• Ovládání osvětlení, ventilace a topení

• Úspora energie pomocí inteligentní správy

• Schopnost použít nové i existující instalace

MINT-KNX-2 umožňuje propojení mezi zabezpečovacím 
systémem INTEGRA a systémem automatizace domác-
nosti KNX. V praxi je tak možné získat vyšší funkčnost 
oproti individuálním systémům. Tato kombinace umož-
ňuje nejen vyšší úroveň zabezpečení a bezpečí, ale také 
zlepšení komfortu a úsporu energie.

ústředny

INTEGRA

Modul INT-KNX-2 umožňuje zkombinovat funkce systému postavených na ústředně INTEGRA s funkcemi automatizačního 
systému KNX. Tato kombinace umožňuje ovládat zařízení KNX pomocí systému INTEGRA a umožňuje ústředně INTEGRA přijímat informace 
o stavu zařízení KNX. Hlavní výhoda použití INT-KNX-2 je nejen rozšíření možností obou systémů, ale také snížení celkových nákladů za instalaci.
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bezpečí,
Kombinace inteligence a zabezpečení
Hlavním účelem systému INTEGRA je zajistit zabezpečení funkcemi zabezpečovacího systému. Systém je ale schopný i mnoha dalších věcí a může vám 
dopřát i komfort nabízený inteligentními řídicími systémy budov. Tohoto cíle lze dosáhnout spoluprací jednotlivých komponentů systému. Například 
detektory pohybu sloužící k detekci vloupání mohou také zapnout světla na chodbě při zaznamenání pohybu. Integrace má i další výhody, například 
možnost simulace přítomnosti osob v domácnosti. INTEGRA dokáže zapínat a vypínat světla, stahovat a vytahovat rolety nebo zatahovat a roztaho-
vat záclony, což venkovnímu pozorovateli ztíží zaznamenání delší nepřítomnosti majitele domu. Za zmínku stojí i to, že modul INT-KNX-2 umožňuje 
zkombinovat maximální zabezpečení s širokou nabídkou automatizačního vybavení KNX, takže INTEGRA nabízí jedno z nejvšestrannějších řešení.

Ovládání topení a klimatizace 
Inteligentní ovládání topení poskytuje nejen pohodlí, ale i úsporu energie. 
Systém INTEGRA lze snadno nakonfi gurovat, aby se topení či klimatizace 
přepnuly do úsporného režimu při zastřežení zabezpečovacího systému. Toto 
může být provedeno například pomocí systému KNX s ovládatelnými ventily 
na radiátorech nebo rozdělovacími ventily pro podlahové vytápění. Provoz 
klimatizace lze ovládat pomocí speciálních ovladačů KNX, které podporují 
zařízení různých značek, anebo pomocí „univerzálních“ řešení, která posílají 
klimatizaci příkazy přes infračervené záření. Má-li být řešení skutečně inteli-
gentní, je dobré využít detektory otevření okna připojené k ústředně INTEGRA. 
Otevření okna tak automaticky vypne klimatizaci či topení.

Ovládání osvětlení 
Pomocí modulů k ovládání osvětlení KNX lze pohodlně nastavit plány 
osvětlení v místnostech, kde členové rodiny tráví nejvíce času. Podle 
individuálních potřeb lze nejen zapínat a vypínat vybrané skupiny svě-
tel ale také nastavovat jejich jas. S dotykovým panelem INT-TSI můžete 
přepínat mezi jednotlivými scénáři pomocí jediného příkazu. Systém 
INTEGRA lze také nastavit, aby automaticky vypnul všechna světla 
v budově, čímž pomáhá ušetřit energii při odchodu členů domácnosti.
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komfort a úsporymodul pro integraci KNX

Údržba zahrady
Systém také může pomoci udržet zahradu v dobrém stavu. Pomocí sys-
tému INTEGRA můžete ovládat různé zavlažovací aparáty pomocí předna-
staveného harmonogramu, ale i na vyžádání například přes mobilní telefon.

Ovládání rolet a záclon
Moduly KNX umožňují ovládání rolet k regulaci světla v budově. 
Jsou dostupné i motorizované závěsy, které automaticky roztáhnou 
záclonu podle časovačů v ústředně INTEGRA, takže se můžete ráno 
pohodlně probudit. Samozřejmě je vždy dostupná možnost nastavení 
klávesnice INT-TSI k ovládání záclon nebo závěsů jediným příkazem.

Komfort v okolí domu
Ústředny INTEGRA, které tvoří jádro automatizačního systému, 
dokáží také poskytovat komfort kolem domu. Svými funkce-
mi mohou například ovládat vstupní bránu nebo garážová 
vrata. K otevření lze použit buď univerzální ovladač, nebo mo-
bilní telefon, což snižuje počet zařízení, která sebou musíte 
nosit. Systém INTEGRA také dokáže vypnout světla na zahradě. 
Stmívače KNX vám při večerním grilování zajistí příjemné podsví-
cení a detektory pohybu umožňují automatické osvětlení cest.
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ve snadném dosahu
Pohodlné ovládání – dálkové i místní 
Široká nabídka ovládacích prvků pro ústředny INTEGRA je obzvlášť užitečná v inteligentních řídicích systémech budov. Tlačítková kláves-
nice INT-KSG i klávesnice s dotykovým displejem INT-TSG, INT-TSH a INT-TSI dokáží nejen zastřežit a odstřežit systém, ale také nabízí 
pohodlné ovládání automatizačních zařízení INTEGRA a zařízení KNX. Vzhledem k možnosti přizpůsobit dostupné menu, můžete 
jediným příkazem ovládat světa, záclony, rolety a dokonce klimatizaci. Stejným způsobem lze také spustit různé scénáře kombinující více 
prvků. Scénář „Odchod z domu“ například vypne všechna světla, přepne topení do úsporného režimu, stáhne rolety a pak zastřeží zabez-
pečovací systém. Systém INTEGRA, který je vybaven příslušným komunikačním modulem, umožní ovládání pomocí SMS zpráv nebo 
aplikacemi pro standardní mobilní telefony, stejně pohodlně jako pomocí moderních chytrých telefonů a tabletů. Pro tyto účely 
lze také použít počítač s připojením k internetu – na pracovní cestě po kontrole emailů se můžete snadno připojit k systému INTEGRA 
a spustit například zavlažování na zahradě.

Využití pro modul INT-KNX-2: 
Moderní domy a byty • Hotely a ubytovny • Kancelářské budovy – vlastní i pronajaté prostory 
• Moderní budovy škol • Veřejné instituce



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.
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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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