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VERSA je řada moderních zabezpečovacích ústředen určených k zabezpečení v bytech,  
domech a malých komerčních prostor. Její všestrannost vychází hlavně z velkého počtu  
rozšiřujících prvků, zatímco její intuitivní ovládání usnadňuje každodenní používání.

Všestranná zabezpečovací ústředna

Jednoduché  
ovládání
Na základě preferovaného typu ovládání, ať už 
klávesnicemi LCD/LED, bezkontaktními kartami, 
nebo dálkovými ovladači, je ovládání velmi snadné 
a intuitivní. Toto je velmi důležité, v momentě, kdy 
systém používají děti a starší lidé. 

Maximální  
zabezpečení  
v každé situaci
Ústředny VERSA umožňují použití tří různých úrovní 
zabezpečení: plná ochrana, kde jsou ústřednou hlí-
dané všechny detektory v systému; denní ochrana, 
kde jsou ústřednou hlídané pouze detektory ob-
vodové ochrany, ústředna umožňuje volný pohyb 
osob po objektu; noční ochrana, kde kromě obvo-
dové ochrany jsou hlídány všechny další detektory 
kromě ložnic.

Efektivní  
komunikace
Spolehlivé přenesení poplachu je jedním z nejdůle-
žitějších prvků kvalitního zabezpečovacího systému, 
všechny ústředny řady VERSA jsou navrženy pro 

připojení přídavných GSM/GPRS a TCP/IP komuniká-
torů, kromě již integrovaného vnitřního telefonního 
komunikátoru. Tím je umožněno použít ústřednu 
v širokém spektru komunikačních kanálů dle jejich 
dostupnosti. 

Flexibilní  
rozšíření – přizpůsobení  
se rostoucím požadavkům
Systém VERSA lze jednoduše rozšířit dle potřeby. 
K rozšíření slouží bezpočet expanzních modulů, 
a to jak drátových tak bezdrátových. Jejich pou-
žití umožňuje perfektní řešení systému VERSA 
v současnosti, ale i v budoucnosti, při ponechání 
současného hardwaru (základní desky, klávesnic, 
čteček).

Snadné nastavení  
a přizpůsobení objektu
Všechny ústředny VERSA zaručují intuitivní nasta-
vení a programování. Toto bylo dosaženo použitím 
přednastavení továrních hodnot, a přehlednou 
strukturou programovacího menu v LCD klávesnici. 
Dále lze ústředny VERSA snadno programovat 
z programu DLOADX běžícího na počítači pod 
operačním systémem Windows OS.

Plné sladění  
hardwaru a softwaru
Ústředny VERSA sdílí společný software, to jedno-
duše znamená, že se stačí naučit jednu z nich, abyste 
mohli využít všech schopností dalších ústředen 
VERSA. Stejné je to i s programováním, všechny 
ústředny využívají stejný program DLOADX pro 
jejich konfiguraci, minimalizuje se tak čas pro po-
třebné nastavení ústředen.



komunikace drátové expandéry bezdrátové rozšíření

GSM/GPRS TCP/IP TELEFONNÍ  
LINKA

Plné Noční Denní

Režimy zapnutí

Vypnuto

VERSA Plus VERSA IP VERSA 15 VERSA 10 VERSA 5

Ovládání pomocí aplikace VERSA CONTROL     

notifikační zprávy     

zasílání e-mailových zpráv     

Počet zón na základní desce 4 4 15 10 5
Maximální počet zón 30 30 30 30 30
Pomocný tamper vstup     

Podpora bezdrátových zařízení     

Expandérové sběrnice     

Počet bloků 2 2 2 2 2
Počet výstupu na základní desce (vysokozatížitelné/nízkozatížitelné/reléové) 2/2/1 2/2/1 2/2/0 2/2/0 2/2/0
Max. počet programovatelných výstupů 12 12 12 12 12
Integrovaný telefonní komunikátor     

Integrovaný komunikátor GSM/GPRS  – – – –
Integrovaný Ethernetový modul   – – –
Integrovaný modul INT-VG   – – –
Výkon napájecího zdroje 2A 2A 2A 2A 1A
Stupeň zabezpečení dle 50131 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

VERSA Plus
Základní deska  
zabezpečovací ústředny

VERSA IP
Základní deska  
zabezpečovací ústředny

VERSA 15
Základní deska  
zabezpečovací ústředny

VERSA 10
Základní deska  
zabezpečovací ústředny

VERSA 5
Základní deska  
zabezpečovací ústředny

VERSA-LCDM-WRL
Bezdrátová ovládací  
LCD klávesnice

VERSA-LCDR-WH
LCD klávesnice

VERSA-LCDM-WH
LCD klávesnice

VERSA-LCD
LCD klávesnice

VERSA-LED
LED klávesnice

INT-TSG
Dotyková  
klávesnice

INT-TSH
Dotyková  
klávesnice

VERSA-MCU
Kontrolér bezdrátového  
systému

ACU-120
Kontrolér bezdrátového  
systému

ACU-270
Kontrolér bezdrátového  
systému



Výrobce si vyhrazuje právo na změny specifikací a technických dat.  
Obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečných aktuálních výrobků. (IND_1016)
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VÍCE NEŽ 25 LET ZKUŠENOSTÍ

Profesionální ochrana pro každý typ objektu, která poskytuje 
lidem pokročilé, funkční a cenově dostupné řešení. Výrobce za-
bezpečovacích 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.

Filozofie managementu a tvrdá práce více než 280 zaměstnanců 
firmy 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 firmy SATEL je uvedení funkčních zařízení, 
v souladu s aktuálními požadavky a očekáváními na trhu, s vyu-
žitím 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 
firma SATEL také kompletní test funkčnosti všech produktů, které 
opouštějí výrobní linku a tím je zajištěna vysoká spolehlivost vyrá-
běných 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.

http://www.satel.pl/cz/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=ulotka

