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VERSA to nowoczesne centrale alarmowe przeznaczone do zabezpieczania mieszkań, domów i małych 
obiektów biurowo-handlowych. Swoją wszechstronność zawdzięczają przede wszystkim szerokiej gamie 
dostępnych akcesoriów, a przemyślany interfejs użytkownika i dedykowana aplikacja na urządzenia 
mobilne zapewniają łatwą codzienną obsługę systemu.

Wszechstronne centrale alarmowe

Prosta obsługa
Niezależnie od wybranego sposobu obsługi sys-
temu – czy to z użyciem dedykowanej aplikacji 
mobilnej VERSA CONTROL, manipulatorów do-
tykowych, LCD/LED, czytników kart czy pilotów 
zdalnego sterowania, obsługa systemu opartego 
na centrali VERSA jest prosta i intuicyjna. Ma to 
duże znaczenie – zwłaszcza gdy z systemu mają 
korzystać dzieci lub osoby starsze.

Pełne zabezpieczenie 
w każdej sytuacji
Centrale VERSA umożliwiają korzystanie z trzech 
rodzajów czuwania: pełnego, w którym dozorowa-
ne są wszystkie wejścia wybranej strefy; dzienne-
go, w którym czuwają jedynie czujki obwodowe 
umożliwiając swobodne poruszanie się wewnątrz 
chronionego obszaru; nocnego – w którym oprócz 
czujek obwodowych aktywne są czujki w pomiesz-
czeniach nie wykorzystywanych w trakcie snu.

Skuteczne powiadamianie
Ze względu na to, że jedną z najważniejszych cech 
systemu alarmowego jest sprawne przekazanie 
informacji o alarmie, centrale VERSA do komunikacji 
wykorzystać mogą nie tylko wbudowany komuni-
kator telefoniczny, ale także moduły GSM/GPRS 
oraz TCP/IP (Ethernet). Dzięki temu ich potencjał 

wykorzystać można niezależnie od dostępności 

określonych mediów komunikacyjnych.

Elastyczna rozbudowa – 
dostosowanie systemu  
do rosnących potrzeb
System oparty o centralę VERSA można w prosty 

sposób rozbudować, gdy pojawia się taka potrze-

ba. W tym celu skorzystać można z rozszerzeń 

zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych 

przy zachowaniu istniejących urządzeń (płyta 

główna, manipulatory, czytniki) – VERSA to idealne 

rozwiązanie na teraz i na przyszłość. 

Łatwe  
uruchamianie  
i programowanie
Wszystkie centrale z serii VERSA zapewniają bardzo 

łatwe programowanie i uruchomienie – zawdzięcza-

ją to przemyślanym ustawieniom fabrycznym, jak 

i przejrzystym menu programowania wyświetlanym 

na manipulatorze. Dodatkowo, centrale VERSA 

programować można jeszcze łatwiej z użyciem 

komputera, za pomocą programu DLOADX, pra-

cującego w systemach Windows.

Pełna unifikacja sprzętu  
i oprogramowania

Centrale VERSA pracują z wykorzystaniem wspól-

nego oprogramowania, dzięki czemu wystarczy 

poznać jedną z nich, aby z łatwością skorzystać 

z możliwości oferowanych przez inną centralę serii 

VERSA. Podobnie w przypadku programowania za 

pomocą komputera – wszystkie centrale VERSA 

konfigurowane są z wykorzystaniem tego samego 

programu DLOADX, co w istotny sposób skraca czas 

potrzebny na ich opanowanie i wykorzystanie pełni 

możliwości przez nie oferowanych.



komunikacja rozbudowa przewodowa rozbudowa bezprzewodowa

GSM/GPRS TCP/IP LINIA  
TELEFONICZNA

Pełne Nocne Dzienne

Czuwanie

Wyłączone

VERSA Plus VERSA IP VERSA 15 VERSA 10 VERSA 5

Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej VERSA CONTROL     

Wiadomości PUSH     

Powiadamianie e-mail     

Ilość wejść płyty głównej 4 4 15 10 5
Maksymalna ilość wejść 30 30 30 30 30
Dodatkowe wejście sabotażowe     

Obsługa urządzeń bezprzewodowych     

Magistrala modułów rozszerzeń     

Ilość obsługiwanych stref 2 2 2 2 2
Ilość wyjść (wysokoprądowych/niskoprądowych/przekaźnikowych) płyty głównej 2/2/1 2/2/1 2/2/0 2/2/0 2/2/0
Maksymalna ilość wyjść programowalnych 12 12 12 12 12
Wbudowany komunikator telefoniczny     

Wbudowany komunikator GSM/GPRS  – – – –
Wbudowany moduł Ethernetowy   – – –
Wbudowany moduł INT-VG   – – –
Wydajność zasilacza 2A 2A 2A 2A 1A
Klasa zabezpieczenia EN50131 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

VERSA Plus
Centrala alarmowa

VERSA IP
Centrala alarmowa

VERSA 15
Centrala alarmowa

VERSA 10
Centrala alarmowa

VERSA 5
Centrala alarmowa

VERSA-LCDM-WRL
Bezprzewodowy  
manipulator LCD

VERSA-LCDR-WH
Manipulator LCD  
z czytnikiem kart

VERSA-LCDM-WH
Manipulator LCD

VERSA-LCD
Manipulator LCD

VERSA-LED
Manipulator LED

INT-TSG
Manipulator  
z ekranem dotykowym

INT-TSH
Manipulator  
z ekranem dotykowym

VERSA-MCU
Moduł sterowania strefami

ACU-120
Kontroler systemu  
bezprzewodowego 

ACU-270
Kontroler systemu  
bezprzewodowego 



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzeń. 
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości. (IND_1016)
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PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA
Profesjonalna ochrona każdego typu obiektu, jak również ludzi 
w nim przebywających, dzięki zaawansowanym, a zarazem funk-
cjonalnym i ekonomicznym rozwiązaniom – w tych kilku słowach 
najkrócej można określić misję firmy SATEL, producenta syste-
mów zabezpieczeń z zaangażowaniem 100% polskiego kapitału. 
Rzetelność w biznesie oraz położenie szczególnego nacisku na 
wysoką jakość i bogatą ofertę produktów sprawiły, że marka 
SATEL już od ponad 25 lat cieszy się dużym uznaniem w branży.

Powyższa filozofia zarządzania oraz wytężona praca ponad 280 
pracowników firmy SATEL dają wymierne rezultaty. Szeroka 
oferta, obejmująca ponad 400 produktów, zapewnia niezliczone 
możliwości tworzenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
każdego użytkownika systemów: alarmowych, automatyki domo-
wej, sygnalizacji pożarowej, kontroli dostępu oraz monitoringu. 
Równocześnie systemy te spełniają wymagania, jakie przewi-
dują polskie i międzynarodowe przepisy oraz normy branżowe.

Dostosowanie funkcjonalności urządzeń do aktualnych wymagań 
i oczekiwań rynku przy wykorzystaniu najnowszych technologii 
jest jednym z głównych celów firmy SATEL. Z tego powodu pro-
jektowe i produkcyjne działy własne firmy są stale modernizowane 
i rozbudowywane. Naturalną konsekwencją wszelkich działań 
nakierowanych na wytwarzanie najwyższej jakości urządzeń było 
wprowadzenie w 2002 roku systemu zarządzania jakością zgodnego 
z normą ISO 9001:2000. Niezależnie od tej certyfikacji, firma SATEL 
przeprowadza również pełny test funkcjonalny wszystkich produk-
tów opuszczających linię produkcyjną, gwarantując tym samym 
niezawodność wytwarzanych urządzeń. Stawiając na nowoczesną 
stylistykę i dbałość o najwyższy poziom jakości i funkcjonalności 
produktów, firma SATEL pozyskała wielu zadowolonych Klientów 
nie tylko w Polsce, lecz także na ponad 50 rynkach światowych.

Szukasz ciekawych artykułów o alarmach domowych,  
fachowych porad lub przykładowych aranżacji sprzętowych?

Wejdź na:

www.mieszkajbezpiecznie.pl
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