
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Centrale alarmowe / INTEGRA / Obs uga i nadzór systemu

INT-TSH-BSB
MANIPULATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM
Manipulator INT TSH zapewnia intuicyjn  obs ug  systemów
alarmowych bazuj cych na centralach z serii INTEGRA, INTEGRA
Plus, VERSA oraz VERSA Plus. Zosta  wyposa ony w du y,
7 calowy ekran dotykowy, dzi ki czemu stanowi idealne rozwi zanie
dla u ytkowników, którzy przy codziennym sterowaniu systemem
oczekuj  wygody znanej ze smartfonów i tabletów.

Oprócz podstawowych polece  s u cych do w czania i wy czania
czuwania, INT TSH umo liwia uruchamianie nawet z o onych
sekwencji polece  zaledwie jedn  komend  przy pomocy funkcji
MAKRO. Dzi ki temu jest doskona ym urz dzeniem do obs ugi
systemu alarmowego obejmuj cego funkcjonalno ci inteligentnego
domu, oferowane przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus.

Manipulator INT TSH to równie  szybki i atwy dost p do informacji
o bie cym stanie systemu. Dzi ki du ym, czytelnym wid etom oraz
mo liwo ci zdefiniowania informacji wskazywanych w trybie ekranu
statusu, wystarczy jedno spojrzenie na ekran urz dzenia, aby
dowiedzie  si , co si  dzieje w zabezpieczanym obiekcie.
Dodatkowo mo liwe jest tak e uruchomienie na manipulatorze
pokazu zdj .

manipulator do central alarmowych z serii INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA i VERSA Plus (INTEGRA Firmware v1.14 lub nowszy, VERSA
Firmware v1.06 lub nowszy)
pojemno ciowy ekran dotykowy o przek tnej 7  reaguj cy na delikatny dotyk
graficzny interfejs u ytkownika z kolorowymi ikonami
funkcje MAKRO u atwiaj ce sterowanie systemem alarmowym i elementami automatyki domowej (obs ugiwane tylko przez centrale INTEGRA
i INTEGRA Plus)
mo liwo  dopasowania ekranu statusu do potrzeb u ytkownika
2 wej cia (obs ugiwane tylko przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus)
mo liwo  uruchomienia alarmów NAPAD, PO AR, POMOC
dost pny w kolorze jasnym (INT TSH SSW), ciemnym (INT TSH BSB) i bia ym (INT TSH WSW)

DANE TECHNICZNE
Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Zakres temperatur pracy -10°C +55°C
Pobór pr du w stanie gotowo ci 450 mA
Maksymalny pobór pr du 550 mA
Masa 400 g
Maksymalna wilgotno 93±3%
Klasa rodowiskowa wg EN50130-5 II
Obs ugiwane karty pami ci microSD, micro SDHC
Wymiary obudowy (szeroko  x wysoko  x grubo ) 196 x 129 x 22 mm
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Rzeczywisty wygl d produktów mo e ró ni  si  od produktów prezentowanych na zdj ciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmaj  charakter wy cznie informacyjny. www.satel.pl

http://www.satel.pl/pl/cat/15/INTEGRA/
http://www.satel.pl/pl/cat/392/VERSA/
http://www.satel.pl/pl/product/722/VERSA–Plus/
http://www.satel.pl/pl/product/820/INT–TSH–SSW/
http://www.satel.pl/pl/product/818/INT–TSH–BSB/
http://www.satel.pl/pl/product/821/INT–TSH–WSW/
http://www.tcpdf.org

