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VERSA Plus

Cenově dostupné řešení a snadná montáž

• ovládání ústředny pomocí integrovaných modulů, 
Ethernet, GSM/GPRS, hlasového modulu a možnost 
hlasové komunikace pro ověření poplachu

• navrženo pro snadnou montáž

Plně bezdrátové ovládání

• klávesnicí s bezkontaktní čtečkou karet / čipů 
• možnost ovládat systém pomocí 

dálkového ovladače

Spolehlivá komunikace několika cestami

• přes Ethernet (mobilní aplikace, notifi kační zprávy, 
zasílání e-mailů, přenos zpráv na PCO)

• přes GSM/GPRS (SMS, CLIP, přenos zpráv na PCO)
• přes PSTN (hlasové zprávy, přenos zpráv na PCO)

Flexibilita systému

• možnost vytvoření bezdrátového, drátového 
nebo hybridního systému

Pohodlné a levné zasílání zpráv

• e-mailové zprávy, notifi kační zprávy

BEZPEČNÉ A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ  • FLEXIBILITA A VŠESTRANNOST

zabezpečovací systém
VZDÁLENÉHO OVLÁDÁNÍ • SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE VÍCE CESTAMI

Vzdálený přístup a ovládání systému  

• příslušná aplikace pro chytré telefony a tablety 
s Android, iOS a Windows Phone systémy

Jednoduché a intuitivní ovládání

• dotykovým panelem s grafi ckým rozhraním
• bezkontaktní kartou nebo čipem

• více-účelovým dálkovým ovladačem

Velký výběr lokálního ovládání  

• možnost výběru z 13 klávesnic podle 
individuálního přání uživatele

Účinná detekce a signalizace vloupání

• digitální pohybové detektory
• detektory umožňující přidání prvků 

domácí automatizace do systému
• venkovní a vnitřní sirény
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VERSA Plus

DLOADX

VERSA CONTROL

SLUŽBA
PRO VYTVOŘENÍ

SPOJENÍ

Ideální řešení, nabízející fl exibilní konfi guraci a všestrannost při zachování vysoké úrovně 
zabezpečení a ovládání dostupné z jakéhokoliv místa na světě – to je jedině zabezpečovací 
systém založený na ústředně VERSA Plus. Toto řešení je pro lidi dbající na kvalitu, funkčnost, 
jednoduché a intuitivní ovládání, ale také snadnou a rychlou čistou montáž.

Montáž a konfi gurace
 SYSTÉMU  

Zabezpečovací ústředna VERSA Plus 
jediné kompaktní řešení

Jedině tato ústředna kombinuje v sobě vlastnosti, které bylo možno dosáhnout pouze s použitím několika samostatných zařízení. 
Zabezpečovací systém založený na ústředně VERSA Plus nabízí několik možností komunikace, vzdáleného ovládání a také fl exibility 
montáže. Je to pohodlné, komplexní a cenově dostupné řešení pro každého!

Rychle a snadno
Program DLOADX umožňuje pohodlné vzdálené programování celého 

zabezpečovacího systému pomocí různých komunikačních kanálů: PSTN, 
GPRS a Ethernet. Toto řešení se velmi hodí v případě nutnosti rychlých 

změn v nastavení systému, aniž by montážní technik musel navštívit 
příslušný objekt. Samozřejmě řešení použité u ústředny VERSA Plus 
umožňuje i lokální konfi guraci systému. Montážní technik se připojí 

rychle a bez problémů k počítači s programem DLOADX pomocí USB 
portu integrovaného přímo na základní desce ústředny.

Rychlá, snadná montáž a konfi gurace systému založeného na ústředně VERSA Plus umožňuje vytvoření 
tohoto systému během jednoho dne. Uživatel tak získá systém zaručující kompletní střežení a snadné 
používání ve velmi krátkém čase.

Jednoduše a bezpečně
Díky službě, kterou poskytuje fi rma SATEL, 
je možné se k ústředně připojit kódovanou 
a zcela bezpečnou formou. Usnadňuje to 
instalačním fi rmám možnost vzdáleného 
připojení k ústřednám VERSA Plus pomocí 
programu DLOADX bez nutnosti veřejné 
IP adresy a konfi gurace síťových zařízení. 
A dále umožňuje uživateli pohodlné spojení 
s mobilní aplikací VERSA CONTROL.

Montáž systému, jehož srdcem je ústředna VERSA Plus, je rychlá a snadná. 
A ještě jednodušší je, pokud se rozhodnete pro čistě bezdrátové řešení, 
vyhnete se tak stavebním pracím, které by byly nutné v případě vedení 

kabeláže. Tím ušetříte čas a peníze Vašeho rodinného rozpočtu.

Montážní technik ocení zrychlené a bezproblémové ovládání v příjemném 
prostředí vzhledem k novému pojetí konfi gurace a programování 

zabezpečovacího systému založeném na ústředně VERSA Plus.
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Snadné a intuitivní 
ovládání

Mobilní aplikace 
VERSA CONTROL
Nejjednodušší a nejpohodlnější způsob ovládání zabezpečovacího 
systému VERSA Plus je pomocí funkcí dostupných 
v mobilní aplikaci VERSA CONTROL.

Systém založený na ústředně VERSA Plus nabízí komplexní ochranu, 
podle požadavků jednotlivých uživatelů. Tato speciální řešení umožňují 
snadné a intuitivní ovládání domácího zabezpečení.

Při montáži ústředny se doporučuje rovnou nastavit i aplikaci VERSA CONTROL, jelikož je to maximálně jednoduché. Pouze zadáte 
dva parametry: MAC adresu a ID číslo (tyto údaje jsou dostupné jak z klávesnice v uživatelském menu, tak v programu DLOADX. 
Při konfi guraci aplikace můžete dále určit, o jakých stavech systému budete informováni.

Notifi kační zprávy  
Aplikace VERSA CONTROL také nabízí možnost použití notifi kačních zpráv. 

Tyto zprávy informují uživatele nebo montážního technika o stavech systému. 
Příjemce zprávy je informován v reálném čase, jelikož služba běží na pozadí.

listování 
v událostech systému 
s možností fi ltrování 
událostí

zobrazení stavu zón, 
odpojení / zrušení 
odpojení zón

kontrola stavu 
systému:
- vzdálené zapnutí / 
vypnutí
- smazání poplachu

zobrazení stavu 
výstupů, aktivace / 
deaktivace výstupů

listování 
v poruchách, pokud 
jsou, s možností 
smazání paměti



Moderní zabezpečovací systém vyžaduje také inovativní řešení lokálního ovládání. Tento úkol perfektně plní široká 
nabídka příslušných klávesnic, které umožňují výběr jednak podle přání a očekávání zákazníků a také s ohledem 
na funkčnost systému.

Ostatní klávesnice 
Nabídka klávesnic pro ovládání systému 

VERSA Plus je rozšířena o další 4 modely. 
Neliší se jen ve vzhledu a barvě podsvětlení, 
ale také v tom jakým způsobem se zobrazují 

informace o stavu systému.

VERSA-LCDM-WRL 
bezdrátová klávesnice 
• plně bezdrátové ovládání systému

• plná funkčnost známá z drátových LCD klávesnic

• ovládání systému pomocí bezkontaktních karet a čipů

• dosah v otevřeném prostoru až 500 m (při použití 
základnové stanice ACU-120 nebo ACU-270)

Dotykové panely 
INT-TSG a INT-TSH  
• dotyková obrazovka velikosti 4,3” nebo 7”

• intuitivní grafi cké rozhraní

• perfektně se hodí do jakýchkoliv prostor 
díky třem barevným verzím: 
bílý, ocelový a černý

bezkontaktní 
karta

bezkontaktní čip

V celém systému může být až 6 
klávesnic

Dálkové ovladače 
APT-100/MPT-300
• pohodlné dálkové ovládání zabezpečovacího 

systému, např. zapnutí a vypnutí

• ovládání zařízení jako jsou garážová vrata, 
rolety a stínidla

• přivolání pomoci

• potvrzení vykonání příkazu a informace o stavu 
systému pomocí LED (APT-100)

• podsvětlení kláves a integrovaný bzučák 
pro potvrzení stisku klávesy a přijetí příkazu 
ze zabezpečovací ústředny (APT-100)

INT-CR modul 
pro ovládání bloku 
• ovládání zabezpečovacího systému 

bez nutnosti pamatovat si kódy

• pohodlné ovládání zabezpečovacího 
systému pomocí bezkontaktních 
karet a čipů

• 3 programovatelné režimy zapnutí 

• zobrazení stavu systému a komunikace 
s uživatelem pomocí barevných 
LED kontrolek a zvukem

• v systému může být až 6 modulů 
pro ovládání bloků
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VERSA Plus

ETHERNET GSMGPRS PSTN

DLOADXmonitorovací
stanice

E-MAIL VERSA CONTROL
a NOTIFIKAČNÍ zprávy

hlasové
zprávy

audio
ověření

ovládání a zasílání
zpráv pomocí SMS

SMS

ovládání pomocí
DTMF

VERSA Plus

Komunikace několika kanály
Na základní desce VERSA Plus jsou integrovány moduly ETHM, GSM, INT-VG a INT-AV, a dále i PSTN komunikátor. Tyto 
moduly umožňují komunikaci několika kanály přes Ethernet, GSM/GPRS a PSTN, umožňují zasílání e-mailů, SMS, notifi kačních 
a hlasových zpráv. Ústředny poskytuje také efektivní předávání zpráv na PCO, a pohodlné programování, a to jak lokálně 
přes USB port, tak i vzdáleně pomocí programu DLOADX.

Ovládání zabezpečovacího systému VERSA Plus je možno několika způsoby, a to jak lokálně tak vzdáleně. Mezi zařízení 
pro lokální ovládání patří drátové a bezdrátové klávesnice, moduly INT-CR umožňující ovládání systému bez nutnosti 
zadávání kódů na klávesnici, a vzdáleně pomocí dálkových ovladačů.

Integrované moduly GSM a Ethernetový umožňují vzdálené ovládání systému pomocí SMS nebo intuitivní mobilní aplikací 
VERSA CONTROL. Integrovaný modul INT-VG umožní okamžité ovládání zabezpečovací ústředny přes hlasové menu 
pomocí DTMF tónů (GSM a PSTN). Modul lze přizpůsobit na přání zákazníka.

Všestranné použití
Vzhledem k fl exibilitě konfi gurace, rozsahu funkcí zabezpečovacího systému, jehož srdcem je zabezpečovací ústředna 
VERSA Plus, jej lze perfektně uzpůsobit vlastnostem chráněného objektu. Tento systém zaručuje excelentní ochranu 
malých a středních objektů, a to bez ohlednu, zda je objekt rozestaven nebo je již dokončen. VERSA Plus plní funkci 
ochrany objektů jak historických tak moderních, komerčních i soukromých, obojí buď jednoduchým řešením, nebo 
komplexním vyžadující speciální funkce. VERSA Plus značně snižuje čas potřebný na montáž a konfi guraci systému, 
a tím poskytuje nemalé fi nanční úspory zákazníkům i montážníkům.
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Výrobce si vyhrazuje právo na změny specifi kací a technických dat. 
Obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečných aktuálních výrobků. (IND_1216)

VÍCE NEŽ 25 LET ZKUŠENOSTÍ
Profesionální ochrana pro každý typ objektu, která poskytuje lidem pokročilé, funkční a cenově dostupné řešení. Výrobce 
zabezpečovacích systému SATEL se 100% polským kapitálem, Vás v následujících pár větách seznámí s jeho posláním. 
Značka SATEL je na trhu ceněna již více než 25 let, vzhledem ke stálosti v oblasti prodeje, a zvláštnímu důrazu na vysokou 
kvalitu a širokou škálu nabízených produktů.

Filozofi e managementu a tvrdá práce více než 280 zaměstnanců fi rmy SATEL, je vytvářet hmatatelné výsledky. Široký 
sortiment více než 400 nabízených produktů, poskytuje bezpočet možností při navrhování systémů zabezpečení, domácí 
automatizace, požární signalizace, řízení přístupu a monitorovacích systémů, šité na míru individuálním potřebám každého 
uživatele. Současně tyto systémy splňují všechny požadavky stanovené mezinárodními předpisy a průmyslovými standardy.

Jedním z hlavních cílů fi rmy SATEL je uvedení funkčních zařízení, v souladu s aktuálními požadavky a očekáváními na trhu, 
s využitím nejnovějších technologií. Z tohoto důvodu se konstrukční a výrobní oddělení společnosti neustále modernizuje 
a rozšiřuje. Přirozeným výsledkem všech kroků zaměřených na výrobu vysoce kvalitních zařízení, bylo zavedení systému 
řízení jakosti, podle normy ISO 9001:2000 v roce 2002. Bez ohledu na toto osvědčení, provádí fi rma SATEL také kompletní 
test funkčnosti všech produktů, které opouštějí výrobní linku a tím je zajištěna vysoká spolehlivost vyráběných zařízení. 
Firma se zaměřuje na moderní design s důrazem na nejvyšší úroveň kvality a funkčnost svých výrobků. Firma SATEL získala 
řadu spokojených zákazníků nejen v Polsku, ale také ve více než 50 zemích po celém světě.
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