
VERSA PLUS/IP
Compacte maar complete beveiliging



VERSA PLUS/IP 
Slim en eenvoudig (mobiel) 
te bedienen beveiligings-
systeem voor je woning

Wil je jezelf, je gezin en je bezittingen 
beschermen, laat de beveiliging van 
je woning dan over aan VERSA PLUS/IP, 
de all-in-one oplossing voor 
residentieel gebruik.

VERSA verenigt kwaliteit, functionaliteit 
en gebruiksvriendelijkheid in een compact 
toestel dat de randapparatuur (detectoren, 
sirenes, bedieneenheden …) stuurt 
vanuit één centraal punt, voor een 
complete beveiliging van je woning.  

Kunnen alle gezinsleden, groot en klein, 
makkelijk overweg met het VERSA-systeem? 
Absoluut. De bediening gebeurt intuïtief 
via diverse units en een mobiele app. 
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Het compacte all-in-one beveiligingssysteem.
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Veelzijdig

Feilloos

Compleet

Compact

Voordelig

Efficiënt
Draadloos

Flexibel

1 systeem, oneindig veel mogelijkheden

Intuïtief

Handige, mobiele app 
Beheer je beveiliging vanuit je broekzak.

Met VERSA Control, de handige, mobiele applicatie voor 
smartphone of tablet, heb je altijd en overal controle 

over je beveiligingssysteem. 

VERSA PLUS/IP 
Compacte 

maar complete 
beveiliging

 

VERSA PLUS/IP combineert diverse functies 
(waar je tot voor kort nog verschillende apparaten 

voor nodig had) voor een betrouwbare beveiliging.

Alles wat je van een beveiligingssysteem 
verwacht in een compact all-in-one toestel
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Compact toestel 
Het VERSA PLUS/IP beveiligingssysteem is 

klein maar dapper. Meteen de meest efficiënte 
beveiligingsoplossing voor kleine en middelgrote, 

zowel moderne als oudere gebouwen. 

Complete beveiliging
Je woning of bescheiden winkelpand 

optimaal beveiligen? VERSA is het all-in-one 
beveiligingssysteem met alle essentiële functies voor 

de betrouwbare beveiliging van je eigendom.

Flexibele toepassing 
Detectoren, bedieneenheden, sirenes… Bouw 

je alarmcentrale uit met bekabelde of draadloze 
randapparatuur, of een combinatie van beide om een 

hybride systeem te ontwikkelen. 

Volledig draadloos
Het beveiligen van een bestaand gebouw waar 

bekabeling moeilijk of zelfs onmogelijk is, doe je 
- zonder probleem - volledig draadloos met ABAX-
randapparatuur – zonder je handen vuil te maken. 

Veelzijdig in gebruik 
Met VERSA PLUS/IP heb je diverse mogelijkheden om 
je beveiliging ter plaatse te bedienen met specifieke 
bedieneenheden of vanop afstand te besturen met 

een mobiele app. 

Intuïtieve bediening
VERSA, dat is efficiëntie in beveiliging maar ook 
absoluut gebruiksgemak voor het ganse gezin, 
met een eenvoudige, intuïtieve bediening en 
menustructuur die zichzelf uitwijst.

Handige, mobiele app
Beheer je beveiliging vanuit je broekzak. Met 
VERSA Control, de handige, mobiele applicatie voor 
smartphone of tablet, heb je altijd en overal controle 
over je beveiligingssysteem. 

Betrouwbare verbinding
Berichten ontvangen, het systeem controleren en je 
beveiliging besturen kan via 3 verschillende kanalen: 
via een computernetwerk, mobiel netwerk en vaste 
telefoonlijn.  

Efficiënte signalering
Is er iets loos in je woning, dan weet je het als eerste. 
VERSA slaat alarm, brengt je meteen op de hoogte en 
laat je vervolgens gepast reageren, ook als je niet in 
de buurt bent. 

Betaalbare oplossing 
Of het nu om een eenvoudige of complexe 
toepassing gaat, VERSA PLUS/IP vermindert de 
installatie- en configuratietijd, wat een behoorlijke 
besparing betekent in tijd én geld.

Maximale capaciteit VERSA-systeem
tot 30 zones om detectoren aan te sluiten

tot 6 bedieneenheden
tot 30 gebruikers

Waarom voor VERSA PLUS/IP kiezen? 



 
Stel je voor: in één dag tijd heb je 
een perfect werkend systeem dat 
je woning optimaal beveiligt…

Een beveiligingssysteem is 
gebruiksvriendelijk als het 
makkelijk te bedienen is door het 
ganse gezin. En vice versa. Stem 
de bediening van je systeem dus 
af op de noden en wensen van de 
diverse gebruikers, jong en oud.

Installeer me waar geen bekabeling 
mogelijk is 
Draadloze bedieneenheid met een geïntegreerde 

kaartlezer voor proximity-kaarten en sleutel-tags.

Eenvoudige 
& intuïtieve 
bediening

Snel & eenvoudig installeren
Geen gedoe. Een erkende beveiligingsonderneming 

plaatst je VERSA PLUS/IP-systeem vakkundig en snel. 

Kies je voor een volledig draadloos systeem, dan 

bespaar je meteen veel tijd en geld omdat er geen 

speciale bekabelingswerkzaamheden nodig zijn. 

 

Configureren vanop afstand
De DLOADX-software maakt het mogelijk om je 

VERSA-systeem via verschillende kanalen te bedienen. 

Zo kan een installateur je beveiliging vanop afstand 

configureren: voor een update van je systeem hoeft 

hij niet per se ter plaatse te komen.

Je beveiliging 
op scherp in 
één dag tijd

Draadloze bedienineenheid
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Overzichtelijk grafisch menu
Bedieneenheden met touchscreen en 

overzichtelijke grafische interface (toestellen 

verkrijgbaar in wit, zilver en zwart).

Simpelweg efficiënt klavier
Standaard bedieneenheden met led- of 

lcd-weergave en klassieke druktoetsen 

(3 modellen met verschillende 

functionaliteiten).

Vergeet alle wachtwoorden 
Zonale – zorgeloze – bediening met behulp 

van proximity-kaarten en sleutel-tags, 

statusindicaties met leds en geluid. 

  

Met één vinger op de knop 
Compacte handzender om je systeem vanop 

afstand te bedienen (bv. beveiliging in- en 

uitschakelen), statusindicaties met leds en 

geluid.
Proximity-kaart Kaartlezer Handzender

Touchscreen bedieningseenheden (4,3” en 7,0”)

Het VERSA-beveiligingssysteem 
is compatibel met verschillende 
bediendelen – je kunt er zes 
aansluiten.

Bedieningseenheden met toetsen

VERSA PLUS/IP het compacte all-in-one beveiligingssysteem 
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Op je wenken 
bediend met 
mobiele App

VERSA Control, de makkelijkste 
manier  op je VERSA PLUS/IP-
systeem te bedienen 

Beheer je beveiliging vanuit je broekzak 
Met VERSA Control, de mobiele applicatie voor 

smartphone of tablet (iOS en Android), heb je 

altijd en overal controle over het VERSA PLUS/IP-

beveiligingssysteem in je woning. 

Alle mobiele communicatie met 
je beveiligingssysteem verloopt veilig 

Met de VERSA Control-app maak je een volledig 

gecodeerde verbinding met het systeem via een 

beveiligde Satel-server (zonder IP-adressen, port 

forwarding e.d.). 

 

Schakel je beveiliging 

in en uit vanop afstand, 

herstel alarmen

Check de status van 

diverse zones, activeer 

en overbrug zones

VERSA CONTROL 
mobiele applicatie voor
iOS en Android
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App slaat 
alarm 
Ontvang realtime informatie 
over gebeurtenissen in je 
beveiligingssysteem
VERSA Control houdt je continu op 

de hoogte met push-berichten die 

meteen zichtbaar worden op het 

scherm van je smartphone of tablet.

Stel de app zo in dat ook je 

installateur de technische 

systeeminfo ontvangt

 

 

Mobiel in 1-2-3 
  Installeren

Download de mobiele applicatie 

op je smartphone en/of tablet

  Configureren
Voer het MAC-adres en het ID-nummer 

in (deze vind je op de bedieneenheid 

en in het DLOADX-programma)

  Beheren
Volg de stappen en stel alle 

notificaties in die je  wilt ontvangen

Hulp nodig? Vraag aan je installateur 

om de app te optimaliseren

VERSA PLUS/IP het compacte all-in-one beveiligingssysteem 

Check de status van 

uitgangen, activeer en 

deactiveer uitgangen

Bekijk eventuele 

storingen (mogelijkheid 

om geheugen te wissen) 

Bekijk alle systeem-

gebeurtenissen 

(en filter op gebeurtenissen)
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Betrouwbare, meervoudige communicatie voor een altijd 
efficiënte informatieoverdracht
Communiceren met je beveiligingssysteem kan via drie verschillende 

kanalen. Je VERSA PLUS-systeem is voorzien van IP-netwerkaansluiting, 

telefoonaansluiting, GSM/GPRS-module en een spraakmodule (het 

VERSA IP-systeem heeft geen GSM/GPRS-module). Op die manier 

kun je berichten ontvangen en je beveiliging besturen via een 

computernetwerk, mobiel netwerk en analoge telefoonlijn.  

Je beveiliging 
brengt je op 
de hoogte

5 communicatiemethodes

3 communicatie-kanalen

 Rapportering
Je beveiligingssysteem verstuurt rapporteringen naar een alarmcentrale via 

ethernet, een mobiel netwerk of de vaste telefoonlijn.

 Berichtgeving
Doet er zich iets voor in je woning, dan brengt je beveiligingssysteem je op 

de hoogte met sms-, spraak- of e-mailberichten. Met de VERSA Control-app 

voor smartphone of tablet ontvang je push-berichten in realtime. 

 Spraakmodule
De geïntegreerde spraakmodule laat toe gesproken boodschappen te 

versturen naar een telefoontoestel. Dankzij een optionele inluister/spreek 

module kan je ook luisteren naar wat er in je woning gebeurt en personen 

die zich in het gebouw bevinden aanspreken.

 Configuratie
Je beveiliging instellen kan vanop afstand via de 3 kanalen, maar uiteraard 

ook ter plaatse door een computer met DLOADX-software aan te sluiten op 

de USB-poort van je centrale. 

 Controle  
Bedien je beveiligingssysteem vanop afstand via sms-boodschappen, via 

een gesproken menu dat je bestuurt met de toetsen (DTMF-tonen) van je 

telefoontoestel of via de VERSA Control-app.

 Ethernet > computernetwerk

 GSM/GPRS > mobiel netwerk (enkel op VERSA PLUS)

 PSTN > vaste telefoonlijn

sms

meldkamer

email

spraak

Versa Control APP

Dreigt er gevaar, dan weet je het altijd als 
eerste. Je VERSA PLUS/IP-beveiligingssysteem 
slaat alarm, brengt je daarvan onmiddellijk 
op de hoogte en laat je vervolgens gepast 
reageren, ook als je niet in de buurt bent.

Vragen?  Je installateur beantwoordt ze graag. En hij stelt samen met jou een beveiligingsplan op maat op.    
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Schok Overstroming CO & andere gassen Brand (inbouw) Brand (opbouw)Actief infrarood

DogeIntellisound BadgeMini Doge SPW Kaart

Buitensirenes Binnensirenes Proximity

Volumetrische
detector 360° SilverPro SerieBlue Line Buitendetectoren

Volumetrische detectoren

Aluminium Opbouw Inbouw

Randapparatuur compatibel met VERSA PLUS/IP

Draadloze randapparatuur

TFT-scherm 4.3" en 7.0"

Bedieneenheden met 
toetsen

Speciale detectoren

LCD klavier LCD klavier LED

Magneetcontacten

Overige

Bidirectionele 
afstandsbediening

Deur- en vensteropening, schok, glasbreuk, heroriëntatie, temperatuurOverstroming

Binnensirene

BrandVolumetrisch

Buitensirene
Randapparatuur 

controller 230 VAC Bedieneenheid

Detectoren

Touch
bedieneenheden
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Vragen?
Je installateur 
beantwoordt ze graag. 
En hij stelt samen met 
jou een beveiligingsplan 
op maat op.    


