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ARTYKU  PROMOCYJNY SATEL

Wpierwszym artykule z cyklu 
„Jaki system wybra ?” zasta-
nawiali my si  nad tym, jak 

zabezpieczy  niewielki dom. Dzi  spraw-
dzimy, co musi mie  system odpowiedni 
do ochrony budynków o nieco wi kszym 
metra u. 

redniej wielko ci obiekty mieszkalne 
to zró nicowana grupa: mog  si  sk ada
z jednej lub kilku kondygnacji, a ich wn -
trze mo e by  otwarte lub podzielone na 
mniejsze pomieszczenia. Wiele takich bu-
dynków to tak zwane domy rozwojowe, czy-
li takie, które z biegiem lat ulegaj  zmianie, 
by lepiej odpowiada  potrzebom w a cicieli. 

Aby zapewni  odpowiedni poziom ochro-
ny tej grupie obiektów, potrzebne jest wszech-
stronne rozwi zanie. Do takiej w a nie roli 
stworzona zosta a centrala VERSA Plus, -
cz ca elastyczno  konfiguracji z ciekaw
funkcjonalno ci  – tak e z zakresu sposobów 
codziennej obs ugi. 

WYGODNA KONFIGURACJA
Na bazie VERSA Plus mo emy stworzy
system tradycyjny, w którym wszystkie 
urz dzenia po czone s  przewodowo. To 
najlepsze rozwi zanie dla nowych, jesz-
cze nieotynkowanych budynków, w których 
mamy pe n  dowolno  przy uk adaniu 
okablowania, a tak e dla takich, w których 
w a nie przeprowadzane s  remonty. 

Warto jednak wiedzie , e VERSA Plus 
umo liwia tak e stworzenie systemu bez-
przewodowego, dzi ki czemu np. w zaaran-
owanym ju  domu nie b dziemy musieli 

ku cian, by po o y  dodatkowe okablowa-
nie. Sprawdzi si  tak e wtedy, gdy szuka-
my sposobu na proste i wygodne rozbudo-
wywanie ju  istniej cego systemu o kolejne 
elementy, np. remontuj c dotychczas nie 
u ywane poddasze lub dobudowuj c ga-
ra . W takim przypadku na bazie tej centra-
li mo emy stworzy  system hybrydowy, -
cz cy w a ciwo ci instalacji przewodowej 
i bezprzewodowej. 

VERSA Plus posiada tak e imponuj -
cy zestaw cech i funkcjonalno ci, które do-

tychczas dost pne by y wy cznie przy za-
stosowaniu kilku odr bnych urz dze ,
dzi ki czemu jest rozwi zaniem bardziej 
przyjaznym dla portfela. Oferuje ona m.in. 
komunikacj  a  trzema kana ami (ether-
netowym, GSM/GPRS, PSTN), zapewnia-
j c skuteczne przekazywanie informacji, 
wygodne programowanie, monitorowanie, 
a tak e powiadamianie e-mail i PUSH oraz 
sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej 
VERSA CONTROL. 

WYGODNE STEROWANIE 
ZDALNE I LOKALNE
Aplikacja VERSA CONTROL zamieni nasz 
smartfon lub tablet w centrum sterowa-
nia domowym systemem alarmowym z do-
wolnego miejsca na wiecie. Wystarczy, e
b dziemy mie  dost p do Internetu, a b -
dziemy mogli m.in. za cza  i wy cza  czu-
wanie w strefach, blokowa  i odblokowywa
czujki (np. gdy konieczne jest wpuszcze-
nie kogo  na cz  chronionego obiektu bez 
rozbrajania ca ego systemu), sterowa  tzw. 
wyj ciami (czyli pod czonymi do systemu 
urz dzeniami jak np. punktami wietlnymi, 
piecem, roletami czy zraszaczami), przegl -
da  list  zdarze  oraz sprawdza  ewentual-
ne awarie. adne zdarzenie nie umknie na-
szej uwadze dzi ki powiadomieniom PUSH. 
Dodatkow  zalet  aplikacji jest te  jej czytel-
ny i intuicyjny interfejs graficzny, sprawiaj -
cy, e zdalne sterowanie systemem jest nie-
zwykle atwe i przyjemne.

Elastyczno  i wszechstronno  syste-
mu VERSA Plus idzie w parze tak e z wy-
god  lokalnego sterowania. Paleta dost p-
nych manipulatorów jest bardzo szeroka: 
mo emy wybra  urz dzenia z klasyczn
klawiatur , z ekranem dotykowym i gra-

ficznym interfejsem, z wy wietlaczem LCD 
lub ekonomiczne z diodami LED – a wszyst-
kie w ró nych kolorach obudów. Do obs ugi 
systemu bezprzewodowego lub hybrydowe-
go wietnie sprawdzi si  tak e w pe ni bez-
przewodowy manipulator VERSA-LCDM-
WRL, który dodatkowo zosta  wyposa ony 
w czytnik kart zbli eniowych i breloków.

Do sterowania systemem mo emy wyko-
rzysta  tak e wielofunkcyjne piloty APT-100 
i MPT-300, dzi ki którym mo emy nie tylko 
za cza  i wy cza  czuwanie oraz sterowa
urz dzeniami takimi jak bramy gara owe 
czy rolety, lecz tak e szybko przywo a  po-
moc. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, 
je li u ytkownikami systemu s  dzieci lub 
osoby starsze, dla których obs uga manipula-
tora mog aby by  zbyt skomplikowana. 

Cz  I1: Pewna ochrona 
z wygodn  obs ug  dla 
obiektów redniej wielko ci.

SATEL sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 66, 80-298 Gda sk 

tel. 58 320 94 00 
e-mail: satel@satel.pl 

www.satel.pl 
www.mieszkajbezpiecznie.pl

Jaki system 
alarmowy wybra ?

BD4 satel.indd 150BD4 satel.indd   150 2017-03-29 17:43:062017-03-29   17:43:06


