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VERSA – więcej niż system alarmowy
Przedstawiamy system, który pozwoli Ci na zabezpieczenie m.in. mieszkania w bloku, niewielkiego
apartamentu, małej lub średniej wielkości domu, czy biura. System alarmowy VERSA nie tylko zadba
o odpowiednią i skuteczną ochronę – zatroszczy się również o komfort i dobre samopoczucie
Twojej rodziny, współpracowników czy klientów Twojej ﬁrmy. Kompleksowo zaopiekuje się tym,
co jest dla Ciebie najważniejsze, zapewniając Ci spokój oraz pewność, że wszystko jest w porządku!

Bezpieczeństwo i komfort w zasięgu dotyku
Manipulator z ekranem dotykowym to nie tylko nowoczesna
alternatywa dla tradycyjnych modeli klawiaturowych. Jego
intuicyjny interfejs sprawia, że wykonywanie nim codziennych
poleceń można uprościć do zaledwie kilku ruchów palca.
Urządzenie jest zatem doskonałym rozwiązaniem dla osób
ceniących sobie swój czas i wygodę.

System alarmowy VERSA to bezpieczeństwo w pięknej oprawie. Poznaj wyjątkową przyjemność
korzystania z nowoczesnych urządzeń sterujących, które nie tylko ułatwią, lecz również uatrakcyjnią
codzienną obsługę systemu.

Pojemnościowy szklany ekran zapewnia
najwyższą jakość codziennej obsługi.

Szybkie i wygodne włączanie lub wyłączanie m.in.
czuwania alarmu, oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji itd.

Ułatwienie codziennego sterowania systemem dzięki
ekranowi startowemu, który można dowolnie konﬁgurować.

INT-TSH2
2 kolory
obudowy

INT-TSG2

7”
przekątna
ekranu

4,3”
przekątna
ekranu

Nowoczesny wygląd urządzenia, smukła obudowa – a w przypadku
modelu INT-TSG2 również niewielkie wymiary (ekran o przekątnej 4,3”) –
to czynniki, które sprawiają, że manipulator optycznie niemal wtapia się
w ścianę, na której został zamontowany. Dzięki temu, wkomponowanie
urządzenia w każde pomieszczenie, bez względu na jego aranżację,

360°

nie stanowi najmniejszego problemu. Co więcej, manipulator może
stanowić oryginalną ozdobę wnętrza – nie tylko ze względu na nowoczesny design, który z pewnością wzbudzi zaciekawienie Twoich gości.

Ramka cyfrowa
– automatyczne
przewijanie zdjęć

W czasie, gdy nie będzie używany, może pełnić rolę ramki cyfrowej.
Wystarczy, że wgrasz kilka ulubionych zdjęć, które będą wyświetlane
jako pokaz slajdów na ekranie urządzenia.
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Jeszcze więcej możliwości!

Zdalnie, wygodnie, pewnie

Spośród bogatego wachlarza możliwości sterowania systemem alarmowym VERSA

Zyskaj dostęp do obsługi systemu alarmowego VERSA z dowolnego miejsca, w jakim
się znajdujesz. Wykorzystaj ogrom możliwości, jakie daje Ci zdalne sterowanie przy
pomocy Twojego urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją VERSA CONTROL.

wybierz tę, która będzie najdogodniejsza dla Ciebie i Twoich najbliższych. Lokalną
obsługę systemu umożliwiają także manipulatory z klasyczną klawiaturą wyposażone
w wyświetlacz LCD (przewodowe i bezprzewodowe) lub w wersji ekonomicznej –

Czuwaj nad bezpieczeństwem swojego domu – gdziekolwiek się znajdujesz.
Ułatwią Ci to powiadomienia PUSH, które natychmiast poinformują Cię
o wybranych zdarzeniach zarejestrowanych przez centralę.

w diody LED.
VERSA-LED-GR

VERSA-LCD-BL

Czy w porannym pośpiechu zdarza Ci się zostawić włączone światło
w łazience lub przedpokoju? A może nie jesteś pewien, czy aktywowałeś
alarm? Teraz możesz to zdalnie sprawdzić i – w razie potrzeby –
włączyć czuwanie lub wyłączyć zbędne oświetlenie, oszczędzając przy tym
energię elektryczną oraz gwarantując sobie cenny spokój.

Ponadto, modele VERSA-LCDR-WH oraz VERSA-KWRL2 wyposażone
są w czytnik breloków i kart zbliżeniowych, dzięki czemu umożliwiają

Cenisz sobie swój czas i wygodę? Dzięki aplikacji, dostęp
do wszystkich informacji oraz możliwości zdalnego sterowania
systemem masz zawsze w zasięgu ręki.

domownikom jeszcze szybszy dostęp do systemu bez konieczności
zapamiętywania haseł.
Możesz korzystać nawet z 6 manipulatorów
w ramach jednego systemu alarmowego VERSA.
VERSA-LCDR-WH

Dom
SALON

POKÓJ 2

GARAŻ

VERSA-KWRL2

Wszystko pod kontrolą!

Jeden pilot – wiele możliwości

Przebywasz długo poza domem? Musiałeś pilnie wyjechać i zostawiłeś

Codzienna obsługa systemu alarmowego może się odbywać

dzieci z opiekunką? A może martwisz się o pupila pozostawionego

również zdalnie. Gdy przebywasz na terenie posesji, możesz

na weekend w domu? Teraz nie musisz się już nad tym zastanawiać,

do tego celu wykorzystać pilota, np. model APT-200*.

bo wszystko masz pod kontrolą dzięki VERSA CONTROL! Jeżeli rozmieściłeś

W zależności od konﬁguracji, wykonasz nim całą gamę zadań

na terenie swojej posesji, domu lub mieszkania kamery IP, aplikacja umożliwi

– od załączenia lub wyłączenia czuwania alarmu, poprzez
Diody LED prezentują informacje o stanie
systemu. Każdej z nich możesz przypisać
potwierdzenie innej funkcji – np. czerwona
może powiadomić Cię o tym, czy czuwanie
alarmu jest aktywne, żółta o tym, czy
brama garażowa jest otwarta, zielona zaś
o tym, czy zraszacze ogrodowe pracują.

Ci szybki podgląd obrazu z tych urządzeń. Wystarczy kilka ruchów palcem

przywołanie pomocy w nagłej sytuacji, aż po sterowanie m.in.

po ekranie urządzenia mobilnego i już wiesz, że Twoi najbliżsi są bezpieczni.

bramą garażową czy roletami. Unikalną funkcją tego pilota
jest potwierdzanie wykonania Twoich poleceń za pomocą diod
LED. Ułatwieniem codziennej obsługi są także podświetlane
przyciski oraz wbudowany brzęczyk, który reaguje na naciśnięcie
dowolnego klawisza oraz informuje, czy centrala odebrała polecenie.
* Pilot APT-200 pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2, który oferuje
pełną gamę urządzeń bezprzewodowych dla centrali VERSA.

90°
Podgląd na
pełnym ekranie

Ponadto, dzięki funkcji weryﬁkacji audio, możesz połączyć się z centralą alarmową
(VERSA Plus lub VERSA IP), która przełączy Cię w tryb głośnomówiący – w ten sposób
nie tylko będziesz widział domowników, lecz również będziesz mógł się z nimi
komunikować.
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Jak przechytrzyć włamywacza?

Jeszcze więcej komfortu

Weryﬁkacja audio

Twój inteligentny dom

Zaskocz włamywacza używając… swojego głosu! Wykorzystaj w tym celu

Z systemem VERSA, codzienność w Twoim domu będzie jeszcze

funkcję weryﬁkacji audio dostępną w centralach VERSA Plus i VERSA IP.

bardziej komfortowa. Umożliwia on bowiem wygodne wykonywanie

Wystarczy, że zadzwonisz na numer Twojej centrali alarmowej, która umożliwi

podstawowych zadań z zakresu automatyki domowej. Dzięki temu,

Ci podsłuchanie, co dzieje się w domu pod Twoją nieobecność – ale nie tylko.

za pomocą jednego manipulatora, pilota lub aplikacji mobilnej,

Dzięki specjalnemu modułowi wyposażonemu w głośnik, po wykryciu obecności

w dowolnej chwili włączysz lub wyłączysz nie tylko czuwanie alarmu,

intruza, możesz go nawet wystraszyć, wypowiadając kilka stanowczych komunikatów

lecz również oświetlenie, ogrzewanie, czy klimatyzację. W ten sam

(np. „Policja jest już w drodze”).

sposób zadbasz o rośliny, uruchamiając zraszacze ogrodowe, a także
o swoją wygodę, sterując bramą garażową i wjazdową oraz roletami.

Świet(l)na ochrona po zmroku
Jak wykorzystać sterowanie oświetleniem do zwiększenia bezpieczeństwa Twojego domu?
System VERSA podczas Twojej nieobecności może cyklicznie włączać i wyłączać światło
wewnątrz tych pomieszczeń, w których znajdują się okna – dzięki temu intruz pomyśli, że
domownicy są na miejscu, co być może powstrzyma go przed podjęciem próby włamania.

Łatwiejszy dostęp do systemu

Jeśli jednak zdecyduje się przekroczyć ogrodzenie, zostanie wykryty przez zewnętrzne

W różnych codziennych sytuacjach możesz potrzebować rozwiązań,

czujki ruchu, co spowoduje nie tylko wywołanie alarmu, lecz również włączenie oświetlenia

które maksymalnie uproszczą takie czynności, jak rozbrojenie alarmu.

zewnętrznego. Nawet jeśli nie spłoszy to intruza, światło sprawi, że jego postać będzie

Doskonałym rozwiązaniem jest oferowana przez system VERSA

lepiej widoczna na obrazie rejestrowanym przez kamery

możliwość dostępu bez konieczności wpisywania hasła. Wystarczy,

monitoringu, co ułatwi późniejszą identyﬁkację przestępcy.

że użyjesz breloka lub karty zbliżeniowej na specjalnym module
sterowania strefami (INT-CR) lub na manipulatorze (VERSA-LCDR-WH /
VERSA-KWRL2) z wbudowanym czytnikiem. Nie musisz się już obawiać,

Mobilny monitoring

że Ty lub któryś z domowników zapomnicie hasła!

Metody, do jakich uciekają się włamywacze, są coraz śmielsze. Z tego powodu stajemy się nieufni. Czy czujesz
niepokój, gdy dzwoni do Ciebie kurier twierdząc, że czeka pod Twoją bramą z przesyłką, której się nie spodziewasz?

2 rozmiary kart

Zanim rozbroisz alarm zewnętrzny, by go wpuścić – sprawdź, z kim masz do czynienia. Wykorzystaj w tym
Gruba

celu aplikację VERSA CONTROL, dzięki której podejrzysz na żywo obraz z kamer IP zamontowanych
na terenie Twojej posesji. Jeżeli to rzeczywiście doręczyciel, możesz na chwilę dezaktywować alarm
i otworzyć bramę – również przy pomocy aplikacji. Wszystko pod kontrolą!

Zbliżeniowy brelok
możesz nosić przy
kluczach, aby mieć
go zawsze pod ręką.

Cienka

Cienką kartę możesz nosić
nawet w portfelu, wraz
z m.in. kartą kredytową.

…kompleksowa i skuteczna
ochrona małych i średnich
obiektów.

…bezpieczeństwo w pięknej
oprawie – m.in. nowoczesnych
manipulatorów dotykowych.

System
alarmowy
VERSA
to…

U-VERSA-KK-PL0722

…pewność, że,
gdziekolwiek
jesteś, wszystko
masz pod kontrolą.

…wygoda, dzięki różnorodności
sposobów sterowania alarmem
i automatyką domową.

SATEL sp. z o. o., ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk
tel. 58 320 94 00, fax 58 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl

Zainteresowały Cię rozwiązania przedstawione w tej ulotce?
Więcej informacji znajdziesz na:

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyﬁ kacji oraz danych technicznych urządzeń. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości.
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