
VER & VER PLUS

ELEGANT DESIGN 
EN INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIE 
VOOR 
GARAGEDEUREN
 



VER & VER PLUS
kenmerken

• TREKKRACHT 
tot 1300 N voor deuren van 21 m. 
  

• TOT 250 VERSCHILLENDE GEBRUIKERS 
zowel rolling code als key code.  
   

• ENCODER  
voor een efficiënte controle van de vertragingen.  

• EXTERN DISPLAY MET KEYPAD 
voor de functies Openen/Stoppen/Sluiten, 
programmering en storingsmeldingen. 
  

• CONTROLEFUNCTIE  
voor de automatische controle van de beveiligingen. 

• EENVOUDIGE INSTALLATIE 
in lijn of 90° ten opzichte  
van de geleider. 

• LED-GEBRUIKERSLICHT  
dat energiezuinig is. 

• COMPATIBEL  
met de riem- en kettinggeleiders van de voorgaande 
serie.

Het complete aanbod 
automatiseringen voor 
garagedeuren. 



CAME KEY: UW NIEUWE 
HULPMIDDEL

 
U kunt nu over het nieuwste hulpmiddel 
beschikken. Vanaf nu hoeft u niet meer 
de printplaat te configureren 
onder onprettige omstandigheden, zoals 
geknield of in de stromende regen.  
 
CAME KEY is een lokale wifi-interface  
die direct met de printplaat kan  
communiceren, waardoor u installaties  
kunt configureren met  
uw smartphone of tablet  
zonder dat een internetverbinding nodig is.

PROBEER DIRECT DE 
TECHNOLOGIE VAN DE TOEKOMST 
VOOR UW ONDERNEMING
Dankzij het cloudsysteem kunt u de installatie op afstand beheren 
met een mobiel apparaat of een pc met internetverbinding.

Met behulp van de gateway, die in de automatisering geïnstalleerd 
moet worden, krijgt het systeem toegang tot internet in een 
universeel, veilig en door CAME gecertificeerd netwerk.

VER PLUS beschikt naast de exclusieve 
functies van de standaarduitvoering ook 
over alle nieuwe technologieën van CAME 
voor veiligheid en connectiviteit:

CAME KEY
De printplaat heeft een aansluiting 
voor CAME KEY, het wifi-apparaat dat 
configuratie op afstand mogelijk maakt. 

CAME CONNECT
VER PLUS kan aan de CAME-cloud 
verbonden worden om de automatisering 
met smartphone of tablet op afstand te 
configureren en beheren.

RIO SYSTEM
De draadloze en op batterij werkende 
beveiligingen kunnen met gebruik van een 
speciale elektronische module met de 
automatisering verbonden worden.

NOODBATTERIJEN
De automatisering werkt ook bij stroomuitval 
dankzij een ingebouwde noodvoeding. 

DE TECHNOLOGIE
VAN VER PLUS
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DE COMPLETE SERIE
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VER
MODELLEN

VER06 trekkracht tot 600 N deuren tot 9 m2

VER08 trekkracht tot 800 N deuren tot 12 m2

VER PLUS
MODELLEN

VER10 trekkracht tot 1000 N deuren tot 18 m2

VER13 trekkracht tot 1300 N deuren tot 21 m2

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

We zijn marktleider op het gebied van geïntegreerde 
technologische oplossingen voor de automatisering van 
woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme 
ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

 → AUTOMATISERINGEN VOOR HEKKEN

 → VIDEO-INTERCOMS

 → ALARMSYSTEMEN

 → DOMOTICA

 → WARMTEREGELING

 → AUTOMATISERINGEN VOOR  
ZONWERING EN ROLLUIKEN

 → GARAGEDEUREN EN  
INDUSTRIËLE POORTEN

 → AUTOMATISCHE DEUREN 

 → TOURNIQUETS EN  
TOEGANGSCONTROLE

 → VERZINKBARE PALEN EN 
PERIMETRISCHE BEVEILIGING

 → PARKEERSYSTEMEN EN SLAGBOMEN


