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Newsletter 

МАЙ 2015 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Достъпно решение - контролният панел има вграден Ethernet, GSM/GPRS, гласов и акустичен 

модул. 

 Лесна инсталация - контролният панел VERSA Plus е проектиран за максимално бърза и лесна 

инсталация. 

 Гъвкавост на системата - системата дава възможност за изграждане на изцяло безжична, жична 

или хибридна система и е подходяща за охрана на малки и средни обекти. 

 Бърза комуникация - комуникацията се осъщестява чрез PUSH известия, e-mail, SMS, 

позвъняване и гласови съобщения. 

 Напълно безжично управление - разработена е специална клавиатура, работеща с 

безконтактни карти или чипове. Предоставя се възможност и за контрол на системата чрез 

многофункционално дистанционно управление. 

 Дистанционен достъп и контрол на системата - контролният панел разполага с приложение за 

дистанционно управление VERSA Control за смартфони и таблети с операционни системи 
Android, iOS и Windows. 

 Лесна експлоатация - възможност за работа на системата със сензорна клавиатура с интуитивен 

графичен интерфейс. Избор между 8 различни жични клавиатури в съответствие с 

индивидуалните предпочитания на потребителя. 

  

VERSA Plus 
Нова генерация мултифункционален  

контролен панел 
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VERSA-LCDM-WRL 

 Безжична LCD клавиатура 

 Пълна функционалност, аналогична на жичните LCD 

клавиатури 

 Използване на безконтактни карти или чипове 

 Обхват на действие до 500 m в открити пространства (при 

използване на контролери ACU-120 и ACU-270) 

VERSA Plus 
Аксесоари 

INT-TSG 

 Touchscreen клавиатура 4.3’’ 

 Интуитивен графичен интерфейс 

 Предлага се в два цвята, като осигурява съвместимост с всеки 

тип интериор 

Допълнителни клавиатури 

Контролният панел VERSA Plus позволява избор от още три 

вида клавиатури, които се различават не само по външен вид и 

цвят на осветлението, но и по начин на изписване на 

информацията. 

INT-CR 

 Контролиране на алармената система без необходимост за 

помнене на пароли 

 3 програмируеми режима на работа 

 Индикация за състоянието на системата и комуникация с 

потребителя чрез светлинен и звуков сигнал 

 Възможност за свързване на до 6 контролни модула в цялата 

система 

APT-100/MPT-300 

 Дистанционно управление за алармената система 

 Възможност за управление на гаражни врати и щори 

 Паник функция 

 Потвърждение за изпълнението на команда и състоянието на 

системата 
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ХУМОР 
- Какво каза снощи баща ти като разбра, че си му 
потрошил колата? 
- Да пропусна ли псувните? 
- Да! 
- Ами нищо не каза... 

*** 

Бизнесмен към сина си: 

- Синко, искам аз да избера момичето, за което 

ще се ожениш. 

- Няма да стане, аз сам ще избера! 

- Но тя е дъщерята на Бил Гейтс. 

- Ееее, в такъв случай... 

Отишъл бизнесменът при Бил Гейтс и му казал: 

- Имам съпруг за вашата дъщеря. 

- Оо, не може - тя е много малка, за да се жени! 

- Но той е вицепрезидент на Световната банка. 

- Ееее, в такъв случай... 

Отишъл бизнесменът и при президента на 

Световната банка: 

- Имам кандидат за вицепрезидент при вас. 

- Ще откажа, тъй като си имам повече, отколкото 

ми трябват. 

- Но той е зет на Бил Гейтс. 

- Ееее, в такъв случай... 

Контролният панел VERSA Plus комбинира функции, които досега бяха 

налични само чрез употребата на няколко отделни устройства. Системата, 

базирана на VERSA Plus предоставя множество начини на комуникация, 

дистанционен достъп, както и гъвкавост на инсталацията. 

Най-лесният и най-удобният начин за работа с алармената система 

VERSA Plus е чрез използването на функционалностите, предоставени от 

мобилното приложение VERSA Control. 

 Наблюдение състоянието на системата: дистанционно активиране/ 

деактивиране; изчистване на алармени събития 

 Наблюдение състоянието на зоните 

 Наблюдение състоянието на изходите,  активиране/деактивиране 

на изходите 

 Разглеждане на алармените събития и възможност за изчистване 

на паметта 

 Разглеждане събитията на системата и възможност за тяхното 

филтриране 

Данните са от скорошно изследване на Cisco.Количеството 
онлайн видеа и техните размери расте с всеки изминал ден, 
като все повече потребители напълно зарязват кабелните 
телевизионни услуги.  
За огромния трафик ще спомогне и набиращото популярност 
4К видео излъчване. До 2019 година 30 процента от 
свързаните към интернет телевизори ще бъдат с 4К 
резолюция. Световният IP трафик се е увеличил с пет пъти 
за последните пет години и ще нарасне още три пъти в 
следващите пет. И още, през 2016 година глобалният IP 
трафик ще достигне 1,1 зетабайта (за година). Трафикът от 
мобилни устройства също ще се увеличи значително, като до 
2019 година той ще е по-голям от този, който генерират 
устройствата, свързани с кабел към световната мрежа. Не на 
последно място числото на устройствата, които ще са 
свързани с IP мрежи до споменатата 2019 г., ще бъде три 
пъти по-голямо от световното население през въпросната 
година. Тоест говорим за средно по три свързани към 
интернет устройства на един единствен човек. 

Интернет най-накрая 
става телевизия 

В следващите пет години 
повече от 50 процента от 
населението на планетата ще 
има достъп до интернет, а 80 
процента от трафика на 
въпросния ще принадлежи на 
видеото.  

 

VERSA Plus 
Мобилно приложение 


