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VERSA – Κάτι παραπάνω από σύστημα ασφαλείας

Ασφάλεια και άνεση

Σας παρουσιάζουμε το πιστοποιημένο σύστημα ασφαλείας VERSA
που σας παρέχει τη δυνατότητα να ασφαλίσετε :

Τα πληκτρολόγια αφής είναι η σύγχρονη εναλλακτική

•

Μικρές ή μεσαίες μονοκατοικίες

περιβάλλον εργασίας με τη χρήση εικονιδίων σας επιτρέπει

•

Οποιουδήποτε μεγέθους διαμερίσματα

•

Μικρούς ή μεσαίους επαγγελματικούς χώρους.

Το σύστημα συναγερμού VERSA θα φροντίσει όχι μόνο για επαρκή και αποτελεσματική προστασία
του χώρου σας, αλλά θα σας κάνει να νοιώθετε ασφαλείς και ήρεμοι.
Ανακαλύψτε τη μοναδική χαρά της χρήσης σύγχρονων συσκευών συναγερμού, που θα διευκολύνουν
την καθημερινή λειτουργία του συστήματός σας, και θα κάνουν πιο ελκυστική την χρήση του.

στα παραδοσιακά μοντέλα πληκτρολογίων. Το έξυπνο
να εκτελείτε γρήγορα τις εντολές λειτουργίας.
Τα πληκτρολόγια αφής είναι μια εξαιρετική λύση
για ανθρώπους που εκτιμούν το design και την τεχνολογία.

Η γυάλινη οθόνη εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα
στις καθημερινές λειτουργίες.

Γρήγορη και εύκολη όπλιση / αφόπλιση του συστήματος,
καθώς και ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτισμού,
θέρμανσης, κλιματισμού κ.λ.π.

Διευκόλυνση του καθημερινού ελέγχου του συστήματος
χάρη στην οθόνη εκκίνησης, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί
ελεύθερα.

INT-TSH2
2 χρώματα
περιβλήματος

INT-TSG2

7”
διαγώνιος
οθόνης

4,3”
διαγώνιος
οθόνης

Η μοντέρνα εμφάνιση της συσκευής, το λεπτό περίβλημα καθώς
και η δυνατότητα επιλογής χρώματος και μεγέθους οθόνης, 4,3” ή 7”,
είναι παράγοντες που επιτρέπουν στο πληκτρολόγιο να ενσωματωθεί στον
τοίχο ή να γίνει μία αξιοσημείωτη εσωτερική διακόσμηση, που θα προκαλέσει

360°

το ενδιαφέρον των επισκεπτών σας.
Το πληκτρολόγιο αφής όταν δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να λειτουργήσει

Ψηφιακή κορνίζα Αυτόματη εναλλαγή
φωτογραφιών

ως ψηφιακή κορνίζα φορτώνοντας απλά τις αγαπημένες σας φωτογραφίες.
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Ελέγξτε το σύστημά σας με τον επιθυμητό τρόπο!
Για την τοπική λειτουργία του συστήματος σας μπορείτε να επιλέξετε από μία ευρεία γκάμα
Πληκτρολόγια LED (για οικονομική λύση)

•

Πληκτρολόγια LCD (με Ελληνικούς χαρακτήρες)

•

Πληκτρολόγια αφής 4,3’’ και 7’’

•

Ασύρματα πληκτρολόγια

•

Πληκτρολόγια για πρόσβαση με κάρτα

Πρόσβαση από απόσταση,
εύκολα και αξιόπιστα
Αποκτήστε πρόσβαση στο σύστημα συναγερμού VERSA από το κινητό
σας τηλέφωνο, από όπου και όποτε θέλετε.
Επωφεληθείτε από την τεράστια γκάμα δυνατοτήτων που σας προσφέρει,
εγκαθιστώντας την εφαρμογή VERSA CONTROL.

πληκτρολογίων, όπως:
•
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Ειδοποιήσεις PUSH, σας ενημερώνουν άμεσα για όλα
τα συμβάντα του συναγερμού σας.

VERSA-LED-GR

Έχετε αμφιβολία αν αφήσατε αναμμένες συσκευές στο χώρο σας,
ή το σύστημα αφοπλισμένο? Πολύ απλά κάντε το από την εφαρμογή.

VERSA-LCD-BL

Επιπλέον, το πληκτρολόγιο VERSA-LCDR-WH είναι εξοπλισμένο
Χάρη στην εφαρμογή έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στο χώρο σας,
προσφέροντας σας ηρεμία και έλεγχο.

με συσκευή ανάγνωσης καρτών πρόσβασης και για τη λειτουργία
του δεν απαιτείται η χρήση κωδικού, ενώ το πληκτρολόγιο
VERSA-KWRL2 είναι εντελώς ασύρματο.

Σπίτι
Σαλόνι

Δωμάτιο 2

Γκαράζ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 6 πληκτρολόγια
σε ένα σύστημα συναγερμού VERSA.
VERSA-LCDR-WH

VERSA-KWRL2

Ένα τηλεχειριστήριο –
πολλές δυνατότητες

Τα ενδεικτικά LED παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση του συστήματος.
Για παράδειγμα, το κόκκινο εάν είναι ΟΝ
ο συναγερμός, το κίτρινο εάν κάποια πόρτα είναι ανοιχτή, το πράσινο εάν είναι ΟΝ
κάποιος αυτοματισμός.

Όλα υπό έλεγχο!
Η καθημερινή λειτουργία του συστήματος συναγερμού
μπορεί επίσης να γίνει εξ αποστάσεως. Όταν βρίσκεστε στις
εγκαταστάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το σκοπό αυτό
ένα κλειδί τηλεχειρισμού, π.χ. το μοντέλο APT-200*. Ανάλογα με
τη διαμόρφωση, θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε μια ολόκληρη
σειρά εργασιών, από τον οπλισμό / τον αφοπλισμό του συστήματος
ή την κλήση για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, μέχρι τον έλεγχο
της θύρας του γκαράζ, των παραθύρων κυλίνδρου / των περσίδων
κ.λπ. Μια μοναδική λειτουργία αυτού του τηλεχειριστηρίου είναι
η επιβεβαίωση από LED ότι οι εντολές σας έχουν εκτελεστεί.
Για να είναι ευκολότερη η καθημερινή λειτουργία, το keyfob
συνοδεύεται από κουμπιά με οπίσθιο φωτισμό και ενσωματωμένο
buzzer που αντιδρά στο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου
και υποδεικνύει εάν ο πίνακας ελέγχου έχει λάβει την εντολή.
* Το APT-200 τηλεχειριατήριο λειτουργεί ως μέρος του αμφίδρομου ασύρματου συστήματος ABAX 2,
το οποίο προσφέρει μια πλήρη σειρά ασύρματων συσκευών για τον πίνακα συναγερμού VERSA.

•

Έχεις ηλικιωμένο στο σπίτι;

•

Έχεις νταντά με τα παιδιά σου;

•

Ανησυχείς για το κατοικίδιο σου;

Δεν χρειάζεται να τα σκέφτεσαι πια. Όλα είναι υπό έλεγχο χάρη στο
VERSA CONTROL!
Εάν έχεις ΙΡ κάμερες στο χώρο, μπορείς να τις παρακολουθείς
από την εφαρμογή VERSA CONTROL.

90°
Προβολή
πλήρους
οθόνης

Επιπλέον, χάρη στη λειτουργία ήχου, μπορείτε να συνδεθείτε στον πίνακα
συναγερμού (VERSA Plus ή VERSA IP), και όχι μόνο να βλέπετε τα μέλη
της οικογένειας σας αλλά μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί τους.
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Πώς να διώξουμε τον διαρρήκτη;

Ακόμα μεγαλύτερη άνεση

Έλεγχος ήχου

Το έξυπνο σπίτι σας

Ξάφνιασε το διαρρήκτη χρησιμοποιώντας ... τη φωνή σου! Για το σκοπό αυτό,

Με το σύστημα VERSA, η καθημερινή ζωή στο σπίτι σας θα είναι ακόμα

χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ήχου που είναι διαθέσιμη στους πίνακες

πιο άνετη.

ελέγχου VERSA Plus και VERSA IP. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι

Ταυτόχρονα με την προστασία από διάρρηξη, μπορείτε να έχετε

να καλέσετε τον αριθμό του πίνακα συναγερμού σας, το οποίο θα σας επιτρέψει

και οικιακό αυτοματισμό.

να ακούσετε τι συμβαίνει στο σπίτι σας κατά την απουσία σας. Χάρη σε μια ειδική

Χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο, ένα τηλεχειριστήριο ή ένα κινητό

μονάδα εξοπλισμένη με μεγάφωνο, μπορείτε, αφού εντοπίσετε την παρουσία ενός

τηλέφωνο, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε

εισβολέα, ακόμα και να τον τρομάξετε, φωνάζοντας δυνατά μερικά σταθερά μηνύματα

το φωτισμό, τη θέρμανση, τον κλιματισμό, το αυτόματο πότισμα

(π.χ. "Έρχεται η αστυνομία").

ή ότι άλλο επιθυμείτε, απλά και γρήγορα.

Προστασία με τον έλεγχο φωτισμού
Κατά την απουσία σας, το σύστημα VERSA μπορεί να ενεργοποιεί και να
απενεργοποιεί περιοδικά το φως στα δωμάτια. Έτσι, ο διαρρήκτης θα σκεφτεί
ότι ο ιδιοκτήτης είναι στον χώρο και αυτό θα αποτρέψει την απόπειρα διάρρηξης.
Εάν ο διαρρήκτης αποφασίσει να εισέλθει στον περιβάλλοντα χώρο, θα εντοπιστεί
από τους εξωτερικούς αισθητήρες, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν το συναγερμό
και θα ανάψουν τα εξωτερικά φώτα κάνοντας τον πιο ορατό στις κάμερες εάν
υπάρχουν.

Ευκολότερη πρόσβαση στο σύστημα
Σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις, μπορεί να χρειαστείτε λύσεις
που θα απλοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο λειτουργίες όπως
ο αφοπλισμός του συστήματος συναγερμού. Μια εξαιρετική λύση είναι
η δυνατότητα πρόσβασης χωρίς να απαιτείται εισαγωγή του κωδικού
πρόσβασης, ο οποίος παρέχεται από το σύστημα VERSA. Το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε ένα tag γειτνίασης
ή μια κάρτα εγγύτητας σε ένα ειδικό άρθρωμα ελέγχου διαμερισμάτων
(INT-CR) ή ένα πληκτρολόγιο (VERSA-LCDR-WH / VERSA-KWRL2)
με ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε
πλέον ότι εσείς ή κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς σας μπορεί

Παρακολούθηση από κινητό

να ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης!
Δύο μεγέθη καρτών

Μπορείτε να ελέγχετε ποιοι σας χτυπούν το κουδούνι, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή VERSA CONTROL
η οποία σας επιτρέπει να βλέπετε ζωντανές εικόνες από κάμερες IP εγκατεστημένες στο χώρο

Παχύ

σας. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε μέσω της εφαρμογής τον συναγερμό για λίγο
και να ανοίξετε την πόρτα. Όλα είναι υπό έλεγχο!

Μπορείτε να μεταφέρετε
το tag πρόσβασης με
τα κλειδιά σας για να το
έχετε πάντα στο χέρι σας.

Λεπτό

Μπορείτε να κρατήσετε
τη λεπτή κάρτα ακόμα
και στο πορτοφόλι σας μαζί
με μια πιστωτική κάρτα.

... ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική προστασία
των μικρομεσαίων κτιρίων.

... ασφάλεια σε όμορφο
περιβάλλον - μεταξύ άλλων
μοντέρνα πληκτρολόγια αφής.

Σύστημα
ασφαλείας
VERSA
σημαίνει ...

U-VERSA-KK-GR0722

... εμπιστοσύνη ότι
όλα είναι υπό
τον έλεγχό σας όπου
κι αν βρίσκεστε.

... ευκολία, χάρη στην ποικιλία
όπλισης συναγερμού και ελέγχου
της οικιακής αυτοματοποίησης.

Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Poland
tel. +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα των συσκευών.
Οι εικόνες που εμφανίζονται αφορούν μόνο γενικές πληροφορίες και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.

Ενδιαφέρεστε για τις λύσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το διαφημιστικό;
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις :
www.artion-sec.gr και

www.satel.eu

