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Objevte GUARDX
Efektivní dohled nad signály přijímanými ze zabezpečovacích ústředen zaručuje bezpečnost chráněných prostor.
Pomocí softwaru GUARDX můžete v reálném čase přistupovat k podrobnému stavu připojených zabezpečovacích systémů
a identifikovat jakýkoli zdroj možných poplachů.

Pomocí GUARDX můžete vizualizovat stav
zabezpečovacích systémů INTEGRA a INTEGRA Plus.

Mapy
Použijte režim mapy k vizualizaci stavu bloků (poplachů,
zastřežení nebo tamperů) v reálném čase. Po udělení
dostatečně vysoké úrovně oprávnění mohou operátoři
GUARDX přímo pracovat se systémem pomocí map,
například zastřežením nebo odstřežením zabezpečovacího
systému v určité oblasti.

Pop-up upozornění
Žádná nebezpečná situace, která vyžaduje
zásah, nezůstane bez povšimnutí. GUARDX
využívá vyskakovací okno s upozorněním
kombinované se zvukem, aby bylo zaručeno,
že je operátoři dohlížející na zabezpečovací
systém nepřehlédnou.

Historie událostí
Jako doplněk režimu mapy nabízí
GUARDX historii událostí, která
zaznamenává všechny události
detekované systémem, a poskytuje
tak operátorům potřebné informace.
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Vzdálená správa a ovládání
S GUARDX můžete snadno spravovat uživatele systému: přidávat nebo mazat účty, udělovat a kontrolovat uživatelská
oprávnění a přidělovat bezkontaktní karty. Navíc s virtuální klávesnicí mají operátoři GUARDX přístup ke všem funkcím
zabezpečovací ústředny.
Jméno
uživatele

Typ

Kód

Bloky

Klávesnice /
čtečky

Oprávnění

Kateřina Malá

normální

****

1-5

21 ,33-34

1-7, 12

normální

1. Recepce
2. Kuchyně
***** 3. Konf. místnost
1-3

Petr Novák

4. Finanční
5. Sklady
6. Vedení spol.
Júlie Velká

normální

Vzdálené zabezpečení
Při použití GUARDX nezáleží na vzdálenosti.
I když je monitorovací centrum umístěno daleko,
může GUARDX stále efektivně monitorovat
jakýkoli chráněný prostor, pokud je vzdáleně
připojen k zabezpečovacím ústřednám.
Jednoduše vytvořte připojení pomocí modemu
nebo Ethernetu.

STÁHNĚTE SI
GUARDX
ZDARMA NA
WWW.SATEL.EU

*****

1-5

21: CA-64 SR (15h)
33: INT-S/SK (21h)
21 ,33-38
34: INT-SZ/SZK 1-25
(22h)
35: INT-S/SK (23)
36: INT-SZ/SZK (24h)
37: CA-64 SR (25h)
38: CA-64 DR (26h)
21 ,33-38
1-25

Karta

SATEL sp. z o. o.
ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk
tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

Výrobce si vyhrazuje právo na změny speciﬁkací a technických dat popsaných v tomto katalogu.
Obrázky v tomto katalogu jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečných aktuálních
výrobků. U-GUARDX-CZ0322

30 LET ZKUŠENOSTÍ
Profesionální ochrana pro každý typ objektu, která poskytuje
lidem pokročilé, funkční a cenově dostupné řešení. Výrobce
zabezpečovacích systému SATEL se 100% polským kapitálem,
Vás v následujících pár větách seznámí s jeho posláním. Značka
SATEL je na trhu ceněna již 30 let, vzhledem ke stálosti v oblasti
prodeje, a zvláštnímu důrazu na vysokou kvalitu a širokou škálu
nabízených produktů.
Filozoﬁe managementu a tvrdá práce více než 350 zaměstnanců
ﬁrmy 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 ﬁrmy SATEL je uvedení funkčních zařízení,
v souladu s aktuálními požadavky a očekáváními na trhu, s využitím
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 v roce 2002. Bez ohledu na toto osvědčení, provádí
ﬁrma 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.

