
Konserwacja systemów i zarządzanie pilotami sterowania radiowego. 
Wszystkie potrzebne funkcje w jednym urządzeniu. Bezpośrednio zdalnie, z biura.

NETCOM



iPad PC

NETCOM powinien być używany z DEACloud: 
strona internetowa, która pozwala Ci na zarządzanie 
wszystkimi urządzeniami z technologią NETLINK.

Funkcjonalność zdalna
NETCOM jest wszechstronnym narzędziem, które 
dostosowuje się do wielu warunków użytkowych.

https://cloud.deasystem.com

Ustaw zaprogramowane konserwacje
(Funkcja “Kalendarz konserwacji”) 

Określ kiedy użytkownik może wejść lub wyjść
(Funkcja “Przedziały czasowe”)
 

Ustaw otwarcie/zamknięcie automatyczne bramy 
DEA lub innych marek 
(Funkcja działań automatycznych “Timer”) 

Określ, które dni są dniami świątecznymi: 
decyduj kiedy dezaktywować działania 
automatyczne
(Funkcja “Kalendarz działań automatycznych”)

Jesteś profesjonalistą czy użytkownikiem? Dowiedz się z następnych stron jak używać NETCOM!

Przedziały czasowe i kalendarz

Dostęp do urządzeń
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Jesteś profesjonalistą czy użytkownikiem? Dowiedz się z następnych stron jak używać NETCOM!

Piloty sterowania radiowego
Zarządzaj 
Dodaj
Zmień
Usuń 

App DEAuser
Aktywuj i dezaktywuj użytkowników
Zmień hasło 

Połączenie GSM
Aktywuj i dezaktywuj użytkowników
Aktywuj jedno lub kilka urządzeń systemu za 
pomocą  jednego połączenia telefonicznego

Zaprogramuj urządzenia NETLINK
Centralki DE@NET
Odbiorniki DEA 

Sprawdź anomalie na systemie  
i W przypadku usterki szybko podejmij działania 

Sprawdź, kto wszedł lub wyszedł  
(Funkcja “Log Zdarzeń”) 

Sprawdź, czy aktywowały się urządzenia  
bezpieczeństwa  
(Funkcja “Log Zdarzeń”) 

Sprawdź zezwolenia użytkowników
Zadecyduj, kto może wejść i którą automatykę 
może otworzyć

Przedziały czasowe i kalendarz

Dostęp do urządzeń
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Funkcjonalność NETCOM stworzona 
dla Ciebie

Jesteś 
profesjonalistą?



Zawsze szukasz sposobu 
na zapamiętanie wszystkich 
konserwacji?
Z funkcją “Kalendarz konserwacji” 
to proste. 
1. Wejdź do DEAcloud i do sekcji “Konserwacje”
2. Ustaw powiadomienie
3. Zobaczysz powiadomienie, kiedy nadejdzie moment 

dokonania interwencji

Chcesz zarządzać wszystkimi 
systemami ze swego biura?
Bez problemu! 
Możesz: 

1. Zaprogramować centralę lub odbiornik NETLINK* 
podłączony do NETCOM

2. Sprawdzić, czy urządzenia działają prawidłowo
3. Zobaczyć, kto wszedł lub wyszedł 
4. Zobaczyć, czy aktywowały się urządzenia 

bezpieczeństwa (np. listwy zabezpieczające)
5. Zarządzać wszystkimi urządzeniami do otwierania: 

pilotami sterowania radiowego, app DEAuser**, 
połączeniami GSM 

 * NETLINK to technologia DEA do zdalnego lub lokalnego zarządzania systemami. 
** App DEAuser kompatybilny tylko z NETCOM i SIM M2M (machine-to-machine) innych operatorów.



❎ Nie możesz:
1. zmieniać parametrów central  

i odbiorników
2. sprawdzać, czy są błędy w  

centralach

✅ Możesz:
1. zaprogramować konserwacje
2. dodawać, usuwać, modyfikować  

piloty sterowania radiowego
3. sterować automatyką
4. ustawiać otwieranie i zamykanie  

automatykę bramy
5. określać zezwolenia użytkowników  

(funkcjonalność "Profile")
6. sprawdzać, kto wszedł i wyszedł

Jak możesz wykorzystać 
funkcjonalność NETCOM w 
systemach innych marek? 
Prosto i szybko! 
1. Połącz NETCOM do automatyki nie będącej DEA
2. Wejdź do wszystkich funkcjonalności DEAcloud

Potrzebujesz zapisać 
w pamięci 1.500 piloty 
sterowania radiowego?
Możesz zrobić to w kilka minut 
Piloty sterowania radiowego DEA są serializowane 
sekwencyjnie w pudełkach po 100 sztuk.

1. Podłącz się do DEACloud
2. Wprowadź numer seryjny pierwszego pilota sterowania 

radiowego
3. Wprowadź całkowitą ilość pilotów sterowania radiowego, 

które musisz zaprogramować 
4. Zsynchronizuj
5. Piloty sterowania radiowego będą natychmiast 

funkcjonować

Funkcjonalność dla profesjonalisty



Twój klient prosi o nowy pilot 
sterowania radiowego?
Możesz stworzyć go w kilka sekund 
1. Użyj DEACloud, aby połączyć się z NETCOM
2. Wprowadź numer seryjny pilota sterowania radiowego: 

od razu będzie funkcyjny
3. Dostarcz lub wyślij pilot sterowania radiowego do swego 

klienta

❎ Administrator nie może:
1. zmieniać parametrów central i 

odbiorników

✅ Administrator może:
1. dodawać, zmieniać i usuwać  

piloty sterowania radiowego, app 
DEAuser i numery telefonu

2. zmieniać ich zezwolenia na dostęp
3. zmieniać przedziały czasowe 

dostępu

Twój klient musi często 
zmieniać właściciela pilota 
sterowania radiowego?
Możesz to zrobić mając konto 
“Administrator”
Konto administratora jest kontem przeznaczonym dla tych, 
którzy zarządzają systemem. 



Funkcjonalność NETCOM stworzona dla Ciebie

Jesteś administratorem
lub użytkownikiem?



Musisz zarządzać dostępem 
personelu firmy za pomocą 
różnych zezwoleń?
Możesz to zrobić z funkcją “Profile” 
Funkcja “Profile” pozwala na określenie, kto może wejść 
przez bramę, o której godzinie i jakie inne automatyki może 
skontrolować.  

Przy pomocy DEAcloud każdy pilot sterowania radiowego 
może mieć odmienny profil.
 
Na przykład, możesz przyznać odmienne profile dostępu dla 
personelu obsługi i pracownikom biur.  
Personel obsługi będzie mógł otworzyć tylko bramę główną i 
drzwi wejściowe od 5:00 do 7:00 rano. 
Pracownicy biur będą mogli otworzyć bramę główną i drzwi 
wejściowe od 8:30 do 8:45.

Chcesz dać dostęp do swoich 
budynków bez kluczy?
Mogą otworzyć bramę przez 
połączenie GSM 
Przy pomocy NETCOM zaopatrzonej w SIM możesz 
aktywować do 200 numerów telefonicznych równiocześnie 
ustawiając dni i przedziały czasowe dostępu. W każdej chwili 
możesz je dezaktywować.



Funkcjonalność dla administratora

Musisz otworzyć lub zamknąć 
bramę codziennie o tej samej 
porze?
Użyj funkcji działań 
automatycznych “Timer” 
Przy pomocy NETCOM możesz aktywować funkcję timer 
i ustawić działania automatyczne używając przedziałów 
czasowych. 

Masz hotel lub firmę? Możesz ustawić automatyczne 
otwieranie drzwi wejściowych rano i zamykanie wieczorem. 

Będziesz mógł dezaktywować te polecenia automatyczne w 
określonych dniach roku ustawiając kalendarz.

Chcesz więcej poza 
otwieraniem i zamykaniem 
bramy?
NETCOM ma dwa wyjścia do 
programowania 

Możesz podłączyć NETCOM do innych urządzeń, aby w 
sposób praktyczny i szybki sprawdzić również zdalnie (z SIM) 
jakąkolwiek funkcję, której potrzebujesz.  
 
Na przykład NETCOM może aktywować oświetlenie Twojej 
alejki.



Czy Twój syn zapominał 
kluczy od domu?
Otwórz bramę ze swojego biura 
za pomocą aplikacji DEAuser lub 
połączenia GSM. 

Ponadto, za pomocą aplikacji DEAuser możesz sprawdzić 
zdalnie, czy brama jest otwarta lub zamknięta.

Funkcjonalność dla użytkownika



*Q4 2020

art.NETCOM
kod. 679117
Dostarczony bez SIM 

art.NETCOM/S
kod. 679115
Dostarczony z SIM DEA

NETCOM jest narzędziem  
plug-and-play, natychmiast gotowym do użycia.

Może być używany z połączeniem SIM lub LAN* i jest 
dostępny w dwóch wersjach z różnymi wariantami:  

art. LAN - EXP
kod 679118

Moduł wtykowy w celu 
połączenia kabla LAN 
do NETCOM

Q4 2020

art.ANTENA GSM LTE
kod 179009

Zewnętrzna antena 
GSM-LTE w celu 
zwiększenia sygnału 
modemu.  
Kabel= 2 m

art.S-EXTENDER
kod 677650

Płyta w celu 
zwiększenia pojemności 
kabla łączącego 
między NETCOM, a 
urządzeniami NETLINK 
(panele sterowania DE@
NET i odbiorniki) od 3m 
do maksymalnie 50m.

art.NETCOM POWER 
SUPPLY
kod 163523

Urządzenie zasilające 
dla NETCOM (840mA / 
24V DC)

Akcesoria
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charakterystyka opis

urządzenia NET do podłącze-
nia

1

piloty sterowania radiowego do 
zapamiętania

1500

częstotliwość modemu 2G 
(MHz)

433,92 MHz

typy kompatybilnych kodyfikacji Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.

wyjścia do zaprogramowania 2 Output 0,5A / 30 ⎓
wejścia do zaprogramowania 2 Input

zasilanie 12V~/⎓ ±5%    24V~/⎓ ±5%
Moc pochłonięta maks. 10W

bateria CR 2032

częstotliwość modemu 2G 
(MHz)

850/900/1800/1900

temperatura robocza -10°C ÷ +50°C

stopień ochrony IP55



funkcje art. NETCOM/S art. NETCOM art. NETCOM

ogólne

SIM M2M (machine to machine) SIM dostarczona przez DEA z 
planem 5 lat

SIM innych operatorów, nie 
dostarczona przez DEA bez SIM

programowanie z DEACloud za pomocą: SIM 2G/3G/4G 
(połączenie zdalne)

SIM lub LAN  
(połączenie zdalne)

USB
(połączenie lokalne)

dokonać zmian zdalnie ✅ ✅ ❎

aktywować konto “Administrator” ✅ ✅ ❎

narzędzia 
dostępu

wejść poprzez połączenie telefoniczne GSM ✅ ✅ ❎

dostęp do wszystkich funkcjonalności zarządzania pilotami sterowania 
radiowego ✅ ✅

✅
tylko lokalnie i tylko w systemie 

Windows

używanie aplikacji DEAuser ❎
✅ 

z SIM innych operatorów* lub LAN ❎

zarządzanie insta-
lacją

programowanie urządzeń NETLINK
(centralki DE@NET, odbiorniki DEA) ✅ ✅

❎
zdalnie

✅ 
lokalnie

kontrola stanu systemu ✅ ✅

❎
zdalnie

✅ 
lokalnie z USB  lub art. NET-NODE

natychmiastowa interwencja w przypadku nieprawidłowości ✅ ✅

❎
zdalnie

✅ 
Lokalnie

dostęp do wszystkich funkcji zarządzania konserwacjami
✅

z DEACloud

✅

z DEACloud

✅

z DEACloud
ustawianie automatyki, którą użytkownik może sprawdzić

(funkcja “Profile”)
✅ ✅ ✅



+
*Chcesz użyć SIM innych operatorów i aplikację DEAuser?  
 
Używaj SIM machine-to-machine z planem co najmniej 5 Mb/miesiąc.  
Bądziesz mógł mieć średnio 10 połączeń DEAuser na dzień. 
Pamiętaj, że zużycie danych może różnić się w zakleżności od jakości sieci i częstotliwości 
połączeń.

funkcje art. NETCOM/S art. NETCOM art. NETCOM

SIM M2M (machine to machine) SIM dostarczona przez DEA z 
planem 5 lat

SIM innych operatorów, nie 
dostarczona przez DEA bez SIM

przedziały czasowe  
i kalendarz

funkcja działań automatycznych "Timer" ✅ ✅ ✅

ustawienie przedziałów czasowych, w których  
użytkownik może wejść

(funkcja “Profile”)
✅ ✅ ✅

definicja dni świątecznych z funkcją “Kalendarz” ✅ ✅ ✅



GREEN YELLOW

LIGHT 
GREEN ORANGE

BLUE PURPLE

PINK

#colorasyoulike!#safeasyoulike!
Wybierz swój preferowany kolor!

Piloty sterowania radiowego GTI są personalizowane 
z zestawem przycisków w siedmiu kolorach: 
zielonym, jasnozielonym,niebieskim, różowym, żółtym, 
pomarańczowym i fioletowym.

Zauważ: Zestawy przycisków 
są dostarczane w 
opakowaniach po 5 szt. Pilot 
sterowania radiowego powinien 
być zamawiany oddzielnie.

Pilot sterowania radiowego nie do kopiowania!

I piloty sterowania radiowego GTI są wielofunkcyjne.
Mają trzy możliwości kodyfikacji: DIP SWITCH, Rolling Code 
i D.A.R.T. nowa zaawansowana kodyfikacja DEA. 

Możesz spersonalizować kod pilota sterowania radiowego, 
aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Twojemu 
klientowi.

Chcesz całkowitego bezpieczeństwa? Za pomocą 
NET-BOX każdy instalator może spersonalizować 
kod twojego pilota sterowania radiowego GTI.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission
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DEAinstaller:
aplikacja, która pozwala 
utworzyć i zarządzać każdą 
instalacją bezpośrednio ze 
swojego smartfonu.

DEAuser:
aplikacja umożliwiająca lokalne 
otwieranie i zamykanie bramy 
DEA jednym dotknięciem.

Urządzenie do zarządzania 
pilotami z twojego biura. 

Zaawansowany odbiornik 
do zdalnego zrządzania 
instalacjami.

Jedna karta dla wszystkich 
naszych silników, w wersji 
230V i 24V.

To technologia stosowana 
w urządzeniach DEA do 

inteligentnego, lokalnego lub 
zdalnego zarządzania Twoimi 

instalacjami.

Urządzenie do zarządzania 
sterowaniem radiowym ze 
stanowiska.

Nowy 2020
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PASS STOP TRAFIK

Silniki do bram przesuwnych

Silniki do bram przemysłowych Słupki zabezpieczające

Silniki do bram skrzydłowych

Silniki do bram garażowych

Szlabany

Nasz asortyment
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DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

DEA POLSKA Sp. z.o.o.
Ul. Imielinska 32a - 41-407 Imielin - POLAND
q + 48.32.627.12.77
deapolska@deapolska.pl - www.deapolska.pl - www.deasystem.pl

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.


