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Високофункционалната 7“ клавиатура на Satel отговаря на всички 

изисквания за качество и дизайн, за да бъде конкуретнта на днешния пазар. 

Допълнително предимство е интеграцията с други системи за домашна 

автоматика и възможността за визуализация на IP камери. Потребителският 

интерфейс е създаден по аналогия на съвременните мобилни устройства – 

таблети и смартфони, с функционални интерактивни икони за лесен контрол с 

едно докосване. 

7“ тъчскрийн клавиатура от Satel 

INT-TSI 

286 EURO 

 

Newsletter 

МАРТ  2014 

Параметри на INT-TSI 

 7“ LCD Touchscreen   

 Работи с централи INTEGRA  

 Удобно управление 

 Управление и настройка на графичния интерфейс  

 Пълна интеграция със системи за домашна 

автоматизация с KNX протокол 

 Слот за microSD карта 

 Температура на работа от -10 °C до +50 °C 

 12VDC, 600 mА 

 Размери: 196 x 129 x 22 мм 

 Тегло: 430 грама 
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СТРАНИЦА 2 NEWSLETTER 

В началото на годината SATEL представи нова линия продукти за 

пожароизвестяване. Продуктите от гамата се отличават  с високо качество и 

са сертифицирани по ЕN. 

Пожароизвестяване от SATEL 

CSP-208 – пожароизвестителна централа: 

• За малки и средни обекти 

• Сертифицирана по EN-54 

• Лесна инсталация и управление 

• LCD дисплей 

• 8 зони (линии) на детекция 

• Всяка линия може да има до 32 датчика или до 10 сигнални бутона 

• 4 програмируеми входа 

• Изходи: 1 алармен и 1 за проблеми, 2 за контрол на сирени, 8 допълнителни 

програмируеми релейни изхода, RS 485 и RS 232 портове 

PSP-208 

Повторителен панел за 

отдалечено управление и 

контрол на централа РSP-208: 

• RS485 интерфейс 

• Максимално разстояние от 

централата - 1000м 

CSP-208  

Virtual PSP - виртуална клавиатура за отдалечен контрол: 

• Визуализация на алармени събития 

• Мониторинг за повреди 

• Индикации за изключвания и тестове 

• Защита с пaрола 

• Работи с Java и всеки браузър (Firefox, IE7, Chrome, Opera) 

SPP  100 

Сирена вътрешна 

ROP 100 

Сигнален бутон вътрешен 

ROP 101 

Сигнален бутон външен (IP66) 

Комуникационен модул CSP-ЕТН: 

• За връзка с CSP централи 

• Автомaтичнo IP конфигуриране 

• Захранване директно от централата 
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Идва ли краят на електрическите 
кабели? 

Екипът за развитие на компанията Blue Ocean вече е проектирал 

прототип - товарен кораб без капитан и без екипаж, след което ЕС 

помогнал с 3.5 млн. евро за проекта, наречен MUNIN. ЕС отдавна 

се опитва да реши проблема с гъстия трафик в европейските води 

и с опазване на околната среда . 

Липсата на хора решава много проблеми по корабите. Няма 

нужда от помещения за хора. Няма нужда от климатици. Не са 

необходими електрическа мрежа и канализационна система. 

Това означава, че тези кораби ще бъдат много по-безопасни и по-

малко ще замърсяват околната среда. 

Французи изработиха "умна" тениска ХУМОР 
*** 

Възрастна и строга учителка пита децата: 

- Какво дава кокошката? 

- Яйца - отговорила Марийка. 

- Точно така. А какво дава кравата? 

- Мляко – отговорила Стефка. 

- Правилно – казала учителката. – А какво 

дава овцата? 

Иванчо ядосан отговорил: 

- Дава уроци и гадни задачи за домашно... 
 

*** 

Попитали радио Ереван: 

- Какво е това "Рок против наркотици"? 

Радиото отговорило: 

- Същото като "Крави против мляко" и "Пчели 

против мед". 
 

*** 

Телефонен разговор в Русия: 

- Ало, обаждам се във връзка с вашата 

обява във вестника, че самотен мъж си търси 

своята половинка. С какво да дойда? С 

"Московская" или "Столичная" ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

- Иване, ако убия извънземен, ще ме 

затворят ли? 

- Аха, директно в психиатрията!  
 

*** 

Един мъж бяга по перона на гарата и вика: 

- Инфекция, инфекция! 

Един кондуктор строго му прави забележка: 

- Не нарушавайте обществения ред! 

- Търся жена си! 

- Е, какво сте се развикали "Инфекция, 

инфекция"? 

- Ами тук пред хората чума ли да я нарека?  
 

*** 

- Как ще разпознаете блондинка в 

автомивка? 

- Тя е единствената с велосипед. 
 

*** 

Осемдесет годишен: 

- Докторе много странно, всеки път след 

секс имам шум в ушите, какво може да е? 

- Аплодисменти, дядо, аплодисменти. 

D-Shirt е "умна" тениска. Направена 

от специален плат Smart Sensing, в 

който са интегрирани микросен-

зори. Сензорите подават информа-

ция на малък приемник, който се 

намира на гърба на тениската, а 

оттам данните отиват в смартфона 

Ви с помощта на Bluetooth. 

Какво ще правят сензорите на тениската? Ще мерят пулса ви, 

температурата, дишането, изпотяването. Разбира се - маршрута, 

който преминавате, скоростта, времето, броя на ударите на 

сърцето Ви и изразходваните калории. 

Всички тези данни могат да се подават на друг човек, примерно на 

треньора Ви. Той ще може да подава обратна информация. 

Хубаво е, че материята на тази тениска може да се пере и глади - 

просто приемникът трябва да се извади преди прането, за да не се 

повреди. Цената не е много ясна - казват, че ще бъде по-скъпа 

само с около 30 до 40 процента от обикновената тениска. 

D-Shirt ще се продава след септември първо във Франция. Зад 

нейното изработване стои френската фирма Cityzen Sciences. 

След колата на Google без шофьор и 
безпилотните дронове на Amazon 
сега е ред на корабите без екипаж. 
Rolls-Royce обяви, че работи върху 
товарен кораб, който се движи без 
хора. 


