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VERSA – meer dan een alarmsysteem
We bieden u een oplossing waarmee u een flat, appartement, kleine- of middelgrote woning, kantoor 

of een ander pand kunt beveiligen. Het VERSA alarmsysteem zorgt niet alleen voor adequate  

en effectieve beveiliging, maar zorgt er ook voor dat uw gezin, collega's of klanten van uw bedrijf 

zich prettig en comfortabel voelen. Het past op alles wat voor u belangrijk is, zorgt voor uw 

gemoedsrust en geeft het vertrouwen dat alles in orde is!

Het VERSA alarmsysteem betekent veiligheid in een prachtige omgeving. Ontdek de unieke 

eigenschappen bij het gebruik van geavanceerde apparaten, die niet alleen de dagelijkse werking 

van uw systeem eenvoudiger, maar ook aantrekkelijker maken.
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Beveiliging en comfort binnen handbereik

Het moderne uiterlijk van het apparaat, de dunne behuizing en in het 

geval van het INT-TSG bediendeel, ook kleine afmetingen (scherm-

formaat 4,3"), zijn factoren die ervoor zorgen dat het bediendeel 

optisch bijna opgaat in de muur waarop deze gemonteerd is. Daarom 

is het integreren van het apparaat met elk interieur, ongeacht de op-

stelling, geenszins een probleem. Bovendien kan het bediendeel een 

opmerkelijke interieurdecoratie zijniet alleen vanwege het moderne 

ontwerp, dat zeker de aandacht van uw gasten zal wekken. Als het niet 

wordt gebruikt, kan het fungeren als een digitale fotolijst. Het enige 

wat u hoeft te doen is een paar favoriete foto's te laden die als een 

diavoorstelling op het scherm van uw apparaat worden weergegeven.

Het touchscreen bediendeel is niet alleen een modern 

alternatief voor de traditionele bediendelen. Dankzij 

de intuïtieve interface kunt u slechts met enkele 

tikken opdrachten uitvoeren voor de dagelijkse taken.  

Dit bediendeel is daarom een geweldige oplossing voor 

mensen die waarde hechten aan snelheid en gemak.

Het capacitieve scherm zorgt voor de hoogste kwaliteit 
van de dagelijkse bediening.

Digitale fotolijst 
– automatische 
diavoorstelling 

van foto's

Snel en eenvoudig in- en uitschakelen van het systeem, 
aan- en uitzetten van verlichting, verwarming, 

airconditioning, enz. 

Vergemakkelijking van de dagelijkse systeembediening 
dankzij het startscherm, welke vrij geconfigureerd  

kan worden.
INT-TSH INT-TSG

3 behuizing
kleuren

scherm
diagonaal

scherm
diagonaal
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Maak gebruik van het uitgebreide scala aan mogelijkheden om het VERSA alarmsysteem 

te bedienen, kies degene die het meest geschikt is voor u en anderen. Voor lokale 

bediening van het systeem gebruikt u een bediendeel. In ons productaanbod vindt 

u verschillende modellen: bekabeld of draadloos, met klassieke toetsen of met 

touchscreen en grafische interface, met een LCD scherm of in economische versie met 

LED indicatoren. Met dit laatste kunt u niet alleen de functies van het alarmsysteem 

gemakkelijk regelen, maar ook de taken met betrekking tot domotica (inclusief 

verlichting, verwarming of airconditioning).

Bedien uw systeem zoals u dat wil!

Bovendien zijn de VERSA-LCDR-WH en VERSA-LCDM-WRL modellen 

uitgerust met een proximity tag / kaartlezer en bieden een nog 

snellere toegang tot het systeem voor het gezin, zonder codes  

te hoeven onthouden.

U kunt maximaal 6 bediendelen gebruiken  
in één VERSA alarmsysteem.

De dagelijkse bediening van het alarmsysteem kan ook op afstand 

worden uitgevoerd. Wanneer u zich op het terrein bevindt kunt  

u voor dit doel een afstandsbediening gebruiken, bijvoorbeeld de 

APT-100 *. Afhankelijk van de configuratie kunt u een hele reeks 

taken uitvoeren variërend van, het in- en uitschakelen van het 

systeem, het bellen van hulpdiensten tot het bedienen van de 

garagedeur, rolluiken / jaloezieën, enz. Een unieke functie van 

deze handzender is de bevestiging via de LED's dat uw opdrachten 

zijn uitgevoerd. Om de dagelijkse bediening nog gemakkelijker 

te maken wordt de handzender geleverd met verlichte toetsen 

en een ingebouwde zoemer die reageert bij het indrukken van een 

toets en aangeeft of het alarmsysteem de opdracht heeft ontvangen.

LED- indicatoren geven informatie over  

de systeemstatus. Voor iedere LED kunt 

u een bevestiging voor elke functie 

toewijzen. De rode kan bijvoorbeeld 

aangeven of het alarm is ingeschakeld,  

de gele of de garagedeur geopend is en 

de groene of de tuinsproeiers werken.

VERSA-LCDR-WH 

VERSA-LED-GR

VERSA-LCDM-WRL

VERSA-LCD-BL

Eén handzender – vele mogelijkheden

* De APT-100 handzender is een onderdeel van het ABAX tweeweg draadloos systeem, welke een volledig 
assortiment draadloze apparaten voor het VERSA alarmsysteem biedt.
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Alles onder controle!
Bent u lang van huis weg? Of u moest dringend vertrekken, en nu zijn 

uw kinderen bij een oppas? Of misschien maakt u zich zorgen over 

een huisdier dat u in het weekend thuis hebt achtergelaten? U hoeft 

er niet meer over na te denken. Alles is onder controle dankzij VERSA 

CONTROL! Als u IP camera's in of om uw huis / appartement hebt, dan kunt 

u met de applicatie snel de beelden bekijken. Het enige dat u nodig hebt, 

is een paar tikken op het scherm van uw mobiele apparaat om te weten dat 

uw geliefden veilig zijn.

Overzicht  
in volledig 

scherm

Waak over de veiligheid van uw huis waar u ook bent. Dit wordt door PUSH 
notificaties gemakkelijker gemaakt, welke u onmiddellijk informeren over 

geselecteerde gebeurtenissen die geregistreerd zijn door het alarmsysteem.

Gebeurt het soms dat u in de haast 's morgens het licht in de badkamer  
of in de gang aanlaat? Of weet u niet zeker of u het alarm hebt ingeschakeld?  

Nu kunt u dit op afstand controleren en indien nodig het systeem inschakelen  
of onnodige verlichting uitschakelen, waardoor elektriciteit wordt bespaard  

en u een zorg minder heeft.

Waardeert u uw tijd en comfort? Dankzij de applicatie hebt u altijd 
toegang tot alle informatie én afstandsbediening mogelijkheden 

binnen handbereik.

Krijg toegang tot het VERSA alarmsysteem waar en wanneer u maar wil. Profiteer 
van de enorme hoeveelheid mogelijkheden die u worden geboden, door gebruik 
te maken van uw mobiele telefoon met de VERSA CONTROL applicatie erop 
geïnstalleerd.

Op afstand, eenvoudig, betrouwbaar

Dankzij de audio verificatie functie kunt u bovendien verbinding maken met het 
alarmsysteem (VERSA Plus of VERSA IP), waardoor naar de luidsprekermodus 
overgeschakeld wordt. Zo ziet u niet alleen uw gezin, maar kunt u ook met hen 
communiceren.
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Hoe de inbreker te slim af te zijn?
Audio verificatie
Verras de inbreker met ... je eigen stem! Gebruik hiervoor de audio verificatie 

functie die beschikbaar is in de VERSA Plus en VERSA IP alarmsystemen. 

Het enige dat u hoeft te doen is het nummer van uw alarmsysteem te bellen, 

zodat u kunt luisteren naar wat er in uw huis gebeurt tijdens uw afwezigheid - en 

meer. Dankzij een speciale module welke uitgerust is met een luidspreker kunt u,  

na het detecteren van de aanwezigheid van een indringer, hem zelfs verjagen door 

hem streng en hardop toe te spreken (bijvoorbeeld: "De politie komt eraan").

Licht beveiliging na zonsondergang
Hoe gebruikt  u verlichting om de veiligheid van  u huis te vergroten? Tijdens uw 

afwezigheid kan het VERSA systeem periodiek de verlichting in de kamers aan- 

en uitzetten. De indringer zal dus denken dat er iemand in huis is, wat hem kan 

tegenhouden om te gaan inbreken. Als hij echter besluit het hek over te klimmen, 

wordt hij gedetecteerd door bewegingsdetectoren buitenshuis, die niet alleen een 

alarm activeren, maar ook de buitenverlichting aanzet. Zelfs als dat de indringer niet 

afschrikt, zal het licht hem zichtbaarder maken voor de bewakingscamera's, wat latere 

identificatie van de crimineel zal vergemakkelijken.

Mobiele controle
De methoden die inbrekers gebruiken worden steeds gewaagder. Om deze reden worden mensen 

wantrouwend. Voelt   u u niet ongerust als een koerier  u belt en zegt dat hij bij  u hek staat te wachten 

met een pakket dat  u niet verwacht? Voordat  u de buitendetectie uitschakelt om hem binnen te laten, 

controleert  u met wie  u te maken hebt. Gebruik hiervoor de VERSA CONTROL applicatie, waarmee 

u live-beelden kunt zien van de IP camera's die op uw locatie geïnstalleerd zijn. Als hij inderdaad 

een bezorger is, kunt u het alarm een tijdje deactiveren en de poort openen - ook met behulp 

van de applicatie. Alles onder controle!
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Gemakkelijkere toegang tot het systeem
In verschillende dagelijkse situaties hebt u wellicht oplossingen nodig 

die zoveel mogelijk vereenvoudigen, zoals het uitschakelen van het 

alarmsysteem. Een uitstekende oplossing is de mogelijkheid om 

toegang te krijgen zonder een code in te voeren, wat mogelijk is via 

het VERSA systeem. Het enige dat u hoeft te doen, is een proximity-

tag of proximity-kaart te gebruiken op een speciale module (INT-CR) 

of een bediendeel (VERSA-LCDR-WH / VERSA-LCDM-WRL) met 

ingebouwde kaartlezer. U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat 

u of uw familieleden de code misschien vergeten!

Nog meer comfort

U kunt de dunne kaart 
zelfs in uw portemonnee 
meenemen, samen met uw 
creditcards.

Dik

2 kaart afmetingen

Dun

Je slimme huis
Met het VERSA systeem zal het dagelijks leven bij u thuis nog 

comfortabeler zijn. Het is omdat u hiermee eenvoudige basistaken met 

betrekking tot domotica kunt uitvoeren. U kunt dus met één bediendeel, 

handzender of mobiele applicatie niet alleen het alarmsysteem in-  en 

uitschakelen, maar ook de verlichting, verwarming of airconditioning 

op elk moment aan- en uitzetten. Op dezelfde manier zorgt u voor 

uw planten door de tuinsproeiers te starten en voor uw eigen gemak 

door de garagedeur, de toegangspoort, de rolluiken of zonwering 

te bedienen.

U kunt de proximity-tag 
aan uw sleutelbos hangen 
om hem altijd bij de hand 
te hebben.
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Bent u geïnteresseerd in de oplossingen die in deze folder worden gepresenteerd?
Ga voor meer informatie naar: 

www.satel.euDe fabrikant heeft het recht om de specificaties en technische gegevens van apparaten te wijzigen. 
Getoonde afbeeldingen zijn bedoeld voor algemene informatie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten.

Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Polen
telefoon +48 58 320 94 00, fax + 48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

Het
VERSA
alarm- 
systeem
bete-
kent...

... uitgebreide en effectieve 

beveiliging van kleine- en 

middelgrote gebouwen.

... veiligheid in een prachtige om-

geving, bijvoorbeeld met state-of-

the-art touchscreen bediendelen.

... gemak, dankzij  

de verscheidenheid aan alarm- en 

domotica bedieningsmethoden.

... het vertrouwen 

dat alles onder 

controle is, 

waar u ook bent.
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