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PERFECTA 32-WRL

Možnosť vytvorenia systému: 
• drôtového

• bezdrôtového 
• hybridného  

 
Bezdrôtová komunikácia 433 MHz: 

• obojsmerná s klávesnicou PRF-LCD-WRL 
a sirénou MSP-300

• jednosmerná so zariadeniami
série MICRA

 
Pohodlné ovládanie: 

• diaľkové: aplikácia PERFECTA CONTROL,  
ovládač MPT-350

• lokálne: klávesnice PRF-LCD
a PRF-LCD-WRL
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PERFECTA  
jednoduchá konfigurácia, intuitívna obsluha a pohodlné ovládanie
	 To	sú	základné	vlastnosti	zabezpečovacieho	systému	vybudovaného	na	základe	ústrední	zo	série	PERFECTA.	
	 Sériu	ústrední	PERFECTA	tvoria	ústredne:	PERFECTA 16 a PERFECTA 32,	ktoré	umožňujú	vytvorenie	tradičného
	 drôtového	systému,	a	PERFECTA 16-WRL a PERFECTA 32-WRL,	ktoré	umožňujú	vytvorenie	bezdrôtového,	
	 alebo	hybridného	systému.

Pohodlná konfigurácia  
pomocou počítača  
Konfiguráciu systému je možné taktiež  
vykonávať pomocou programu PERFECTA Soft. 
Jeho intuitívne užívateľské rozhranie sprevádza 
technika postupne počas tvorenia systému.

Vytvorenie systému   
Konštrukcia ústredne PERFECTA umožňuje vytvorenie tradičného drôtového systému,  
so všetkými funkciami potrebnými pre malé a stredne veľké objekty. Na ústredňu je možné pripojiť 
zároveň expandéry vstupov, ako aj výstupov, a tak zvýšiť počet obsluhovaných zariadení.  
Tento jednoduchý spôsob umožňuje rýchle rozšírenie systému.

Rýchla konfigurácia pomocou klávesnice   
Pomocou klávesnice je možný priamy prístup ku všetkým funkciám servisného režimu 

ústredne. Jednotlivé nastavenia je teda možné meniť rýchlo a pohodlne, 
bez nutnosti použitia počítača s konfiguračným programom.



Skupina 2

Skupina 1

Riešenia	použité	v	ústredniach	PERFECTA ocenia	všetci	
profesionáli,	zároveň	očakávajúci	riešenia	známe 

z	overených	systémov,	ako	aj	dodatočné	 
moderné	funkcie.

Systém založený na ústredni 
PERFECTA umožňuje  

vytvorenie dvoch skupín 
stráženia (podsystémov). 

Každá zo skupín môže strážiť 
v jednom z troch režimov. 

Táto funkcia zaisťuje celému 
systému širšie možnosti, 

ktoré sú charakteristické pre 
moderné inštalácie.

Drôtová klávesnica PRF-LCD 
má veľký, dobre čitateľný LCD displej, 

ktorý zaisťuje pohodlné ovládanie  
a úplnú kontrolu nad systémom.  

O vybraných udalostiach je užívateľ 
informovaný akustickými signálmi.  

 
LED-ky, ktoré informujú o stave celého 
systému, sú umiestnené nad displejom. 

Klávesnica má taktiež klávesy, ktoré 
umožňujú rýchle zapnutie požadovaného 
režimu stráženia a spustenie špeciálnych 

alarmov (TIESEŇ, POŽIAR, POMOC).  
 

Užívateľ systému môže pomocou 
klávesnice jednoducho overiť stav 

kreditu na SIM karte.

PRF-LCDklávesnica

jednoduchosťjednoduchosť
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Komunikácia 
Ústredne PERFECTA majú integrovaný modul hlasového oznamovania s možnosťou nadefinovania 16 hlasových správ. Na doske ústredne sa taktiež  
nachádza modul GSM/GPRS, ktorý umožňuje obsluhu dvoch SIM kariet, čo zaisťuje dodatočné zabezpečenie, napr. v prípade poruchy vysielača jedného 
z operátorov. Tento modul umožňuje taktiež monitoring na PCO prostredníctvom GPRS, SMS a kanálom audio. Každý z týchto troch kanálov môže byť 
využívaný nezávisle na sebe, a je možné aj nadefinovať prioritu ich zasielania.

Srdcom bezdrôtovej inštalácie je zabezpečovacia 
ústredňa PERFECTA 16-WRL alebo PERFECTA 32-WRL 
so zabudovaným bezdrôtovým modulom 433 MHz.  
Tento modul umožňuje kódovanú, obojsmernú  
bezdrôtovú komunikáciu s bezdrôtovými klávesnicami 
PRF-LCD-WRL a sirénami MSP-300, ktoré umožňujú 
využívanie všetkých funkcií drôtových zariadení.  
Ten istý modul taktiež umožňuje inštaláciu  
bezdrôtových detektorov série MICRA do systému.

Špeciálne na obsluhu týchto ústrední bol naprojektovaný 
aj ovládač MPT-350 so zvýšeným dosahom činnosti  
a tlačidlami s programovateľnými funkciami.

Na spoluprácu s ústredňami PERFECTA 16-WRL a PERFECTA 32-WRL je možné súčasne s bezdrôtovými prvkami použiť 
aj drôtové zariadenia, napr. klávesnicu PRF-LCD alebo ľubovoľné detektory a sirény. Takýmto spôsobom je možné  
vytvoriť hybridný systém, ktorý umožňuje ešte lepšie prispôsobenie prvkov inštalácie potrebám daného objektu.
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PERFECTA Soft

PERFECTA CONTROL

SLUŽBA SPOJENÍ
CEZ SERVER

SATEL

Ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou mobilných  
zariadení je riešenie, ktorého popularita stále rastie. 

Na tento účel bola na diaľkové ovládanie ústrední  
PERFECTA vytvorená mobilná aplikácia  

PERFECTA CONTROL, ktorá využíva technológiu GPRS.

Funkcie tejto aplikácie z nej robia pohodlný nástroj  
na ovládanie systému a overovanie stavu systému, vstupov  
a výstupov. Aplikácia umožňuje taktiež prehľad aktuálnych 

porúch a všetkých udalostí v systéme. 

Aplikácia PERFECTA CONTROL ponúka taktiež  
oznamovanie pomocou správ PUSH.  

Nakoľko táto služba pracuje v pozadí, je užívateľ  
priebežne informovaný o stave systému.

Bezpečné spojenie  
Bohaté funkcie aplikácie PERFECTA CONTROL a programu  
PERFECTA Soft je možné bezpečne využívať vďaka službe  

spojenia cez sever SATEL. Táto služba zaisťuje šifrovanú  
komunikáciu bez nutnosti vlastnenia verejnej IP adresy  

a vykonávania činností spojených s pokročilou  
konfiguráciou počítačovej siete.

Mobilná aplikácia  
PERFECTA CONTROL



zabezpečovacia 
ústredňa

Tradičná zabezpečovacia
ústredňa: 
•  klasické typy vstupov
 a výstupov na vytvorenie
 drôtovej inštalácie
•  rozšírenie pomocou
 expandérov
 
Klávesnica s dobre čitateľným 
LCD displejom: 
•  priamy prístup k všetkým 
 funkciám systému
•  pohodlná obsluha  
 pre každého užívateľa 
 
Program PERFECTA Soft: 
•  jednoduchá a rýchla konfigurácia
 celého systému
•  jednoduché užívateľské rozhranie

jednoduchosťjednoduchosť
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MADE TO PROTECT
ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Poland
tel. +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01 
e-mail: trade@satel.eu

www.satel.eu

VIAC AKO 25 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecif kácie a technických údajov.
Zobrazenia produktov slúžia ako príklad a môžu sa líšiť od skutočnosti. (IND_0217)

Profesionálna ochrana objektov každého typu, ale aj ľudí, ktorí sa v nich zdržiavajú, pomocou moderných a ekonomických riešení – tak 
by sa dalo jednoducho zhrnúť poslanie fi rmy SATEL, výrobcu zabezpečovacích systémov so 100% poľského kapitálu. Neustála snaha  
o produkciu výrobkov najvyššej kvality a širokého sortimetnu spôsobila, že značka SATEL sa už viac ako 25 rokov teší uznaniu v danej 
oblasti.

Vyššie uvedená fi lozofi a a snaha viac ako 280 zamestnancov fi rmy SATEL prináša dobré výsledky. Široká ponuka viac ako 400 produktov 
 zaručuje nespočetné možnosti tvorenia riešení prispôsobených individuálnym potrebám každého užívateľa zabezpečovacích 
systémov, systémov domácej automatizácie, požiarnej signalizácie, kontroly vstupu a monitoringu. Súčasne tieto systémy spĺňajú 
požiadavky lokálnych a medzinárodných noriem a predpisov v danej oblasti.

Prispôsobiť funkcie zariadení aktuálnym potrebám a požiadavkám trhu s využívaním najnovších technológií je jedným z hlavných 
cieľov fi rmy SATEL. Z tohto dôvodu sú projekčné a výrobné oddelenia neustále modernizované a rozširované. Prirodzeným výsledkom 
činností nasmerovaných na produkciu zariadení najvyššej kvality bolo udelenie certifi kátu zhody s normou ISO 9001:2000 v roku 
2002. Nezávisle od tohto certifi kátu robí fi rma SATEL aj vlastné testovanie všetkých produktov, ktoré opúšťajú výrobnú linku, čím 
zaručuje spoľahlivosť vyrábaných zariadení. Za svoju snahu o najvyššiu kvalitu získala fi rma SATEL mnoho ocenení nielen doma ale 
aj v zahraničí. Produkty fi rmy SATEL sa vyvážajú do viac ako 50 krajín sveta.


