
Sterowanie inteligentnym 
budynkiem

z dowolnego miejsca



System inteligentnego 
budynku, który umożliwia 
użytkownikowi stały dostęp  
i zapewnia mu pełną kontrolę.



Inteligentna integracja
System inteligentnego budynku firmy Interlogix zapewnia 
elastyczność i swobodę w dostosowaniu systemu biurowego 
do zmieniających się potrzeb. Od prostej koncepcji sterowania 
drzwiami do wydajnego, zintegrowanego systemu anty-
włamaniowego z kontrolą dostępu, którym można zarządzać 
zdalnie.

Bezpieczeństwo 
Nasze rozwiązania w zakresie inteligentnych budynków  
są zaprojektowane tak, aby spełniać szeroki zakres wysokich 
wymagań rynkowych, takich jak EN stopień 3. Dzięki 
elastycznemu zabezpieczeniu różnych obszarów przy pomocy 
różnych poziomów dostępu, system jest w stanie dostosować 
się i zapewnić najwyższy możliwy komfort.  
 
Chociaż świadomość znaczenia bezpiecznej łączności  
i potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego jest powszechna, 
rzeczywistość jest często inna. Technologia UltraSync™ 
sprawia, że połączenia z urządzeniami są zawsze bezpieczne.  

Wydajne zarządzanie
Sterowanie budynkami biurowymi i bezproblemowa integracja 
głównych technologii zabezpieczeń. Korzyści płynące z 
szybkiej i zdalnej pomocy technicznej z dowolnego miejsca.

Spokój ducha
w pracy i poza nią



System inteligentnego budynku firmy Interlogix 
zapewnia wygodną automatyzację budynku,  

która doskonale odpowiada potrzebom 
użytkownika. Gdziekolwiek nasi użytkownicy  

się znajdują, jesteśmy tam razem z nimi.

Technologia na lata  
zaprojektowana pod kątem  

użytkownika 



Wygoda 
Lokalna lub zdalna kontrola i zarządzanie wszystkimi 
potrzebami w zakresie bezpieczeństwa, począwszy od 
wykrywania włamań i pożarów, a skończywszy na kontroli 
dostępu i nadzorze wizyjnym.  
 
Wszystko to za pomocą jednego interfejsu graficznego, 
zapewniającego przejrzysty obraz całej sfery bezpieczeństwa.  

W zgodzie
ze stylem pracy  

Niezawodna weryfikacja alarmów
System inteligentnego budynku firmy Interlogix stale informuje 
użytkownika o aktualnej sytuacji, bezproblemowo integrując 
wizualne rozwiązania weryfikacji alarmów, takie jak kamery lub 
PIRcam, najnowocześniejsze i elastyczne bezprzewodowe 
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Czy to za 
pośrednictwem profesjonalnej centralnej stacji monitorującej, 
czy własnej aplikacji mobilnej, PIRcam zapewnia szybką i 
zdalną ocenę potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.  

Dostępność 
Sterowanie systemem inteligentnego budynku z dowolnego 
miejsca, w biurze lub w podróży. Możliwość sprawdzenia 
statusu wszystkich stref, uzbrojenia i rozbrojenia systemu, 
sterowania oświetleniem, drzwiami …

Każda firma jest inna i każdy właściciel firmy ma inne problemy i potrzeby.  
Dlatego też systemy inteligentnego budynku są zawsze dostosowane do  
wymagań użytkownika. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych firm  
i sklepów, jak i dla zakładów o wyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.  

Elastyczność 
Zintegrowany system dostępu działa bezproblemowo z 
podsystemem wykrywania włamań, dając w rezultacie 
ekonomiczne, w pełni zintegrowane rozwiązanie.  



Integracja z produktami innych firm  
Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi. Możliwość 
podłączenia różnych systemów użytkowanych w 
budynku. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży, 
aby uzyskać dalsze informacje na temat  
możliwych integracji.
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Rozwiązania 
inteligentnego 
budynku
z oprogramowaniem  
do zarządzania
Wyobraź sobie jeden interfejs do kontroli i zarządzania, 
na miejscu lub zdalnie, wszystkimi kwestiami 
bezpieczeństwa w różnych obiektach – od ochrony 
przed włamaniem czy wykrywaniem pożaru po kontrolę 
dostępu i nadzór wideo.  

Wyobraźmy sobie różne systemy współpracujące 
ze sobą dzięki płynnej integracji umożliwiającej 
weryfikację zdarzeń za pomocą strumieni wideo, oraz 
łączenie zdarzeń włamań i pożarów z kontrolą dostępu 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób.  

Aplikacja Advisor Advanced Pro
Ta mobilna aplikacja zapewnia elastyczność 
i swobodę w dostosowywaniu systemów 
zabezpieczeń i systemów budynku do stylu 
życia użytkownika.  

Oprogramowanie do 
zarządzania  
Intuicyjny graficzny interfejs 
użytkownika z dynamicznymi planami 
kondygnacji i możliwością zarządzania 
wieloma zadaniami.  

Opcjonalna usługa monitoringu 24/7  
Technologia UltraSync™ jest obsługiwana przez 
szeroką gamę krajowych stacji monitorujących. 
Więcej informacji można znaleźć na lokalnej 
stronie internetowej.



Zawsze pod kontrolą
Zawsze w kontakcie

Jeden interfejs kontrolujący wiele  
złożonych systemów  
Menedżer bezpieczeństwa jest w stanie kontrolować i radzić sobie skutecznie z każdym 
zdarzeniem. Każdy przypadek wyzwolenia alarmu można zweryfikować przy pomocy 
nagrania wideo, które później można w każdej chwili pobrać. Jedna baza danych dla 
wszystkich funkcji połączonych ze zdarzeniami, w której można zmieniać prawa dostępu, 
eliminuje ryzyko wystąpienia błędów.  

Liczy się każda minuta  
Natychmiastowa interwencja ze strony systemu bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. 
Dzięki zdalnemu zarządzaniu systemem budynku, instalator może diagnozować i świadczyć 
pomoc praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. UltraSync™ umożliwia szybkie i bezpieczne 
połączenie IP, oferując usługi o wysokiej wartości w celu zwiększenia wydajności.  



System,  
który chroni
budynek i aktywa użytkownika

Nasze niedrogie i wygodne rozwiązanie inteligentnego budynku zapewnia ochronę 
i efektywne zarządzanie dla banków, centrów handlowych, punktów sprzedaży 
detalicznej wysokiego ryzyka, budynków biurowych, itp. Czy to zdalne uzbrajanie, czy 
rozbrajanie systemu bezpieczeństwa, łączność przy użyciu UltraSync™ umożliwia 
sterowanie bezpieczeństwem, komfortem oraz ostępem do budynku. Łatwo i skutecznie. 
Dynamiczne ostosowuje się do zmieniających się potrzeb użytkownika i jego firmy.  

Większe bezpieczeństwo. Większa wygoda
Nasze rozwiązania dla inteligentnych budynków są zaprojekto-
wane tak, aby spełniać najwyższe wymagania dotyczące bez-
pieczeństwa, takie jak EN stopień 3. Integrują one mechanizm 
kontroli dostępu, dzięki czemu można w elastyczny sposób 
zabezpieczyć różne obszary o różnych poziomach dostępu.  
Ale również, dzięki UltraSync™, nasze rozwiązania są w stanie 
nawiązać szyfrowane połączenia z inteligentnymi urządzenia-
mi peryferyjnymi, zapewniając zaawansowane rozwiązanie w 
zakresie bezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo 
Możliwości technologii UltraSync™ w zakresie łączności 
umożliwiają sterowanie bezpieczeństwem z praktycznie 
dowolnego miejsca na świecie. Przede wszystkim jednak, 
UltraSync™ zapewnia, że łączność jest zawsze zabezpieczona  
za pomocą szyfrowanej komunikacji typu end-2end  
z technologią VPN.  
Wraz z rosnącą liczbą potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa 
cybernetycznego, ochrona firmy staje się priorytetem.  

Niezawodny, sprawdzony system  
Nasze rozwiązanie inteligentnego budynku powstało w oparciu 
o dobrze ugruntowaną technologię i zostało gruntownie 
przetestowane w terenie.  
UltraSync™ jest standardem dla ponad 5 milionów 
wyprodukowanych przez Interlogix systemów bezpieczeństwa, 
sprzedanych na całym świecie.  

Prywatność danych
Zgodność z wymogami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak 
np. RODO. Dzięki UltraSync™ dane pozostają na urządzeniu 
lokalnym i nie są przechowywane w środowisku chmury, dzięki 
czemu użytkownik ma stałą kontrolę nad swoimi danymi.



Technologia gotowa 
na przyszłość

Połączenie funkcji 
inteligentnego budynku  
w jednym systemie. 
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Firma Interlogix oferuje globalne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa  
i ochrony życia zarówno w zastosowaniach komercyjnych, jak i rezydencyjnych, 
pomagając klientom zabezpieczyć i chronić to, co dla nich najważniejsze. 
Interlogix jest częścią UTC Climate, Controls and Security, wiodącego dostawcy 
systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, sterowników  
i automatyki budynków oraz rozwiązań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.  

www.utcfssecurityproducts.pl

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
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Wszelkie znaki towarowe są własnością odpowiednich 
właścicieli. Interlogix jest częścią UTC Climate, Controls 
& Security, jednostki United Technologies Corporation.  

Instalacja i serwis  
w wykonaniu ekspertów

UltraSync™ jest instalowany i serwisowany przez starannie 
dobranych profesjonalnych partnerów. Pozwala nam 
to zapewnić, że zainstalowany system będzie działał 
bezawaryjnie przez lata. Partnerzy ci wdrażają system idealny 
dla danego budynku i mogą zapewnić profesjonalny monitoring 
bezpieczeństwa, aby pomóc chronić to, co najważniejsze. 
Zawsze, gdy będą potrzebni, mogą zapewnić pomoc w sposób 
zdalny lub zjawić się osobiście w Twoim biurze.


