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1 OŚWIETLENIE WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
Oświetlenie może być żarowe, led-owe, energooszczędne. Sumaryczna moc jednego obwodu nie może 
przekroczyć 690 W . Napięcie zasilania 230V. Powyżej 690 W konieczne jest zastosowanie przekaźnika dobranego do 
mocy obwodu. 
 

2 ODCIĘCIA ZASILANIA WYBRANYCH OBWODÓW 
W rozdzielnicy głównej elektrycznej należy przygotować odpowiednią ilość przekaźników monostabilnych, dobranych do 
mocy odłączanych obwodów 
 

3 STEROWANIE ZAWOREM WODY 
Wymagane elektrozawory 230V NO. 
 

4 BRAMA GARAŻOWA 
Sterownik bramy musi posiadać możliwość impulsowego sterowania z zewnętrznego systemu. 
 

5 BRAMA WJAZDOWA 
Sterownik bramy musi posiadać możliwość impulsowego sterowania z zewnętrznego systemu. 
 

6 FURTKA 
Wymagany elektrozamek o działaniu standardowym, tj. podanie napięcia na jego cewkę musi 
powodować odblokowanie elektrozaczepu. 

 

7 INTEGRACJA Z SYSTEMEM ALARMOWYM 
Wymagany Satel Integra rozbudowany o moduł komunikacyjny ETHM -1 Plus. 

8  
STEROWANIE ROLETAMI 
Napięcie zasilania silnika rolety 230V, z wyprowadzonymi 4 przewodami: dwa przewody do sterowania 
góra/dół (230V), przewód neutralny „N” oraz przewód ochronny „PE” . Możliwe sterowanie z 
przycisków monostabilnych dwuklawiszowych roletowych podłączonych do rozdzielnicy. Rolety nie mogą być 
sterowane bezprzewodowo (np. z pilotów IR) 

9 MONITORING WIDEO 
Kamery IP posiadające możliwość ustawienia strumienia RTSP 
 

10 LICZNIK ENERGII 
Konieczność zakupu licznika obsługującego protokół Modbus TCP/IP. 

 

11 FOTOVOLTAIKA 
Konieczność zakupu inwertera obsługującego protokół Modbus TCP/IP. 
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