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TOUCHSCREEN BEDIENDELEN

Maak kennis met
de INT-TSH2
en INT-TSG2
bediendelen
Raak aan en voel het verschil
De dagelijkse bediening van zelfs complexe
alarm- en gebouwautomatiseringssystemen
kan prettig en eenvoudig zijn. Vervang het
bediendeel van uw bestaande alarmsysteem
door het moderne touchscreen bediendeel.

eenvoudige navigatie

technologie

subtiele aanraking

multiscreen en multilevel interface
vereenvoudigen de dagelijkse
systeembediening

krachtige processor en nieuwe
software voor een soepele werking

capacitief scherm voor
nauwkeurige ondersteuning
van aanraak- en veegbewegingen

kleurdiepte

kies uw eigen stijl

uw keuze

meer dan 16 miljoen kleuren
beschikbaar voor een hoge
beeldkwaliteit

stem het thema en de kleur van
de behuizing af op uw interieur

groter of kleiner? kies een
bediendeel met 7" of 4,3" scherm

Eenvoudige navigatie
Maak kennis met het apparaat dat installateurs perfect kunnen aanpassen
aan uw behoeften. Dankzij de interface met meerdere schermen en
meerdere niveaus kan een perfect gebruiksvriendelijk menu worden
samengesteld, waardoor de dagelijkse navigatie erg handig is. Pas samen
met uw installateur de pictogrammen en hun plaatsing op 24 beschikbare
schermen aan. U kunt pictogrammen op elk scherm groeperen op basis
van hun functies, ruimte waar ze betrekking op hebben en meer.

Subtiele aanraking
De hoge gevoeligheid van het touchscreen samen met
de responsieve interface maken de dagelijkse bediening
tot een waar genoegen. Met de geïntroduceerde
ondersteuning voor veegbewegingen is het navigeren
door de interface soepel en vooral intuïtief.
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Kies uw eigen stijl
De interface is volledig aanpasbaar en stelt installateurs in staat om speciale thema's te maken met volledige
kleurenschema's en aangepaste achtergronden. U kunt er ook een kiezen uit meer dan 20 vooraf ingestelde thema's.
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22:20
40%
De bediendelen zijn beschikbaar in twee verschillende
kleurvarianten (modern wit en klassiek zwart), ideaal helpt
dit om ze optimaal af te stemmen op uw kamerinrichting.

De helderheid van het scherm kan worden aangepast aan
de voorkeur van de gebruiker of de dagperiode. U kunt ook
het volume van afzonderlijke systeemgeluiden instellen.

Fotolijstje
Bepaal wat het bediendeel
moet weergeven als het
inactief is: een moderne
digitale klok of misschien
een diavoorstelling met
uw favoriete foto's.

Kleurdiepte
De INT-TSH2 en INT-TSG2 bediendelen
kunnen meer dan 16 miljoen kleuren
weergeven - meer dan het menselijk oog
kan onderscheiden. De hoge beeldkwaliteit zit verborgen achter een glazen
paneel dat het scherm beschermt tegen
krassen.
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Technologie
De nieuwe generatie processor die gebruikt wordt in het
INT-TSH2 bediendeel is meer dan 2 keer1, en in INT-TSG2
zelfs 4 keer2 sneller dan de processor die gebruikt werd
in vorige modellen. Alle componenten zijn geselecteerd
en geoptimaliseerd om een efficiënte werking van zelfs
complexe systemen te garanderen, inclusief functies voor
beveiliging en gebouwautomatisering.
INT-TSH2

INT-TSG2

2,6X sneller1
INT-TSH

Uw keuze

4X sneller2
INT-TSG
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Dezelfde kwaliteit in twee verschillende maten.
INT-TSH2 is het grotere 7" touchscreen bediendeel.
INT-TSG2 is de kleinere 4,3" touchscreen versie.
U bepaalt welke het beste bij uw behoeften past.

Schermgrootte
Schermresolutie
Systeemstatusmelding
methode
Audio afspelen

INT-TSH2

INT-TSG2

7”

4,3”

1024 x 600

480 x 272

Pictogrammen
weergegeven
op de taakbalk

Pictogrammen met
achtergrondverlichting
op de behuizing

Luidspreker

Buzzer
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30 JAAR ERVARING
Professionele beveiliging voor ieder object, inclusief voor de
personen die zich daarin bevinden, middels geavanceerde, maar
functionele en kosteneffectieve oplossingen – dit is in het kort
waar SATEL voor staat, een 100% Poolse fabrikant van beveiligingssystemen. De zakelijke integriteit, de nadruk op hoge kwaliteit en
een uitgebreid productenpakket zorgen ervoor dat de merknaam
SATEL al voor 30 jaar zeer hoog gewaardeerd wordt.
De filosofie van het management en het harde werken door
meer dan 350 werknemers bij SATEL, dragen bij aan de tastbare
resultaten. Het uitgebreide pakket van meer dan 400 producten
biedt talloze mogelijkheden om beveiliging, domotica, brandalarm,
toegangscontrole en meldkamer systemen te creëren, afgestemd
op de individuele behoeften van elke gebruiker. Tegelijkertijd
voldoen deze systemen aan alle vereisten die zijn voorgeschreven
door de Poolse en internationale regelgevingen en industriële
standaarden.

De fabrikant heeft het recht om de specificaties en technische gegevens van apparaten te
wijzigen. Getoonde afbeeldingen zijn bedoeld voor algemene informatie en kunnen afwijken
van de daadwerkelijke producten.
U-TSH2TSG2-NL0721

Functionaliteiten van apparaten integreren in overeenstemming
met de huidige eisen en verwachtingen van de markt en met behulp van de nieuwste technologieën, is een van de belangrijkste
doelstellingen van SATEL. Om deze redenen worden de ontwerpen productieafdelingen van het bedrijf voortdurend gemoderniseerd en uitgebreid. Een natuurlijk gevolg van alle acties, welke
gericht zijn op de productie van hoogwaardige apparaten, was
de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem conform de
ISO 9001: 2000 in 2002. Ongeacht deze certificering voert SATEL
ook zelf volledige functionele testen uit van alle producten die
de productielijn verlaten, waardoor de betrouwbaarheid van de
vervaardigde apparaten wordt gewaarborgd. SATEL heeft inmiddels vele tevreden klanten, niet alleen in Polen, maar ook op meer
dan 50 markten wereldwijd, met als doel zich te concentreren op
een modern design en zorg te dragen voor de hoogste kwaliteit
en functionaliteit van haar producten.
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