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Œrodki ochrony biernej �a stano-
wi¹ wszelkiego rodzaju zabezpie-

czenia mechaniczne: kraty, drzwi, ogro-
dzenia, folie przeciww³amaniowe itp.
Niestety, bariery te s¹ coraz ³atwiej forso-
wane i decyduj¹ jedynie o czasie, po ja-
kim w³amywacz dostanie siê do budyn-
ku. 

Œrodki ochrony czynnej �b to
przede wszystkim elektroniczne urz¹dze-
nia dozoru: systemy alarmowe, instalacje

wideomonitoringu itp. Wobec du¿ych
mo¿liwoœci i atrakcyjnej ceny stosowane
coraz czêœciej. S¹ niezawodne, wszech-
stronne i trudne do pokonania. 

Ogromn¹ zalet¹ domowych systemów
alarmowych jest aktywny sposób dzia³a-
nia. Odpowiednio dobrane i zainstalowa-
ne czujki s¹ w stanie kontrolowaæ otocze-
nie oraz pomieszczenia domu, nie reagu-
j¹c przy tym np. na psa.  

Dobra instalacja alarmowa mo¿e sku-
tecznie odstraszyæ w³amywacza jeszcze na
etapie prób sforsowania zabezpieczeñ me-
chanicznych. Dzia³a równie¿ w trakcie
odbywaj¹cego siê w³amania. Mo¿liwa jest
równie¿ praca strefowa � – gdy miesz-
kañcy s¹ w domu. System kontroluje wte-
dy jedynie wybrane przez u¿ytkownika
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Opracowanie: Jaros³aw Barañski

Stan bezpieczeñstwa
publicznego w naszym

kraju znacznie siê obni-
¿y³. Od kilku lat coraz
czêœciej notowane s¹

w³amania do domów jed-
norodzinnych. Nic wiêc

dziwnego, ¿e ich w³aœci-
ciele staraj¹ siê zapobie-
gaæ mo¿liwoœci pojawie-

nia siê „nieproszonych
goœci”. Do wyboru s¹

dwie grupy zabezpieczeñ. 

CHRONIMY
NASZ DOM

W sk³ad ka¿dego elektronicznego systemu alarmowego wchodz¹ trzy zasadnicze
grupy elementów:
� czujki (czujniki) � – wykrywaj¹ naruszenie dozorowanej strefy;
� centrala alarmowa � – zbiera dane od czujek, na ich podstawie inicjuje alarm;
� sygnalizatory � – sygnalizuj¹ próbê w³amania. 

fot. Sowar



obszary domu i otaczaj¹cej go dzia³ki. Ce-
cha ta bywa wykorzystywana zw³aszcza
w nocy, w czasie snu domowników.

Obecnoœæ instalacji alarmowej ma
równie¿ wymiar finansowy – pozwala ob-
ni¿yæ sk³adkê polisy ubezpieczeniowej.

Nowoczesne centrale alarmowe s¹
wszechstronne. Oprócz ochrony mienia
mo¿na je wykorzystaæ do ochrony p-po¿.
a nawet do wykrywania zagro¿enia wycie-
kaj¹cym gazem. Wszystko zale¿y od ro-
dzaju zastosowanych czujników. 

Jeszcze kilka lat temu do wykonania
profesjonalnego systemu alarmowego
konieczne by³o zatrudnienie wyspecjali-
zowanej firmy. Obecnie postêp elektro-
niki sprawi³, ¿e œredniej klasy system
alarmowy jest w stanie za³o¿yæ i urucho-
miæ praktycznie ka¿dy, kto ma podsta-
wow¹ wiedzê na temat urz¹dzeñ elek-
trycznych. 

Polski rynek elektroniczny prezentu-
je bogat¹ ofertê ró¿nych podzespo³ów:
czujek, central i sygnalizatorów. Mo¿na
z nich zestawiæ kompletny system nadzo-
ru. Wybieraj¹c poszczególne egzemplarze
trzeba dok³adnie znaæ ich przeznaczenie
i mo¿liwoœci.

Kabel kontra fale radiowe
Domowy system alarmowy to szereg

wspó³pracuj¹cych ze sob¹ elementów. Ich
po³¹czenie mo¿e odbywaæ siê na drodze
przewodowej lub radiowej. 

Systemy przewodowe to rozwi¹zanie
tradycyjne �. Poszczególne komponenty
po³¹czone s¹ wi¹zkami przewodów. Prze-
p³ywa przez nie energia zasilaj¹ca czujki
a zwrotnie – informacja o stanie alarmu.
Para lub kilka przewodów tworzy te¿ pê-
tle wykrywaj¹ce próbê uszkodzenia insta-
lacji. Ich przeciêcie powoduje wywo³anie
alarmu.

Instalacja przewodowa ma szereg za-
let. Jest tania, ca³kowicie niewra¿liwa na
zak³ócenia, cechuje j¹ brak kosztów zwi¹-
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� Centrala jest sercem systemu alarmowego 
(fot. Sowar)

� Ró¿ne rodzaje czujek 
(fot. DPK System Consulting)

� Sygnalizator alarmu 
(fot. DPK System Consulting)

� Na system alarmowy sk³adaj¹ siê czujniki
chroni¹ce poszczególne strefy w domu 
(fot. Sowar)

� Dom mo¿na zabezpieczaæ na ró¿ne sposoby:
a) mechanicznie (fot. Wiktor Strumi³³o)
i b) elektronicznie (fot. Istpol)
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zanych z dzia³aniem systemu, bezawaryj-
noœæ oraz praktycznie bezobs³ugowa eks-
ploatacja. W systemach przewodowych
bez wiêkszych problemów mog¹ wspó³-
pracowaæ komponenty pochodz¹ce od
ró¿nych producentów. 

Zasadnicz¹ i jedyn¹ wad¹ jest ko-
niecznoœæ wykonania wszystkich po³¹-
czeñ, czyli odpowiedniego u³o¿enia
i schowania kabli. Jest to czynnoœæ praco-
ch³onna, ale wykonywana raz – tylko
w momencie instalacji systemu. Dlatego,
w obiektach nowo budowanych warto
przebieg okablowania instalacji alarmo-
wej przewidzieæ ju¿ na etapie projektu bu-
dynku. Monta¿ przewodów wykonuje siê
wtedy równolegle z pracami nad instala-
cj¹ elektryczn¹. Elementy instalacji ³atwo
jest pochowaæ w œcianach, co czyni je nie-
widocznymi i trudniejszymi do uszko-
dzenia.  

Systemy bezprzewodowe – wspó³-
praca pomiêdzy poszczególnymi kompo-
nentami odbywa siê dziêki po³¹czeniom
radiowym �. Koniecznoœæ zabezpiecze-
nia obwodów przed mo¿liwoœci¹ ingeren-
cji z zewn¹trz wymusza stosowanie trans-
misji kodowanych. Ich sposób dzia³ania
jest tajemnic¹ producentów. Ma to wp³yw
na cenê elementów wchodz¹cych w za-
kres danego systemu, mo¿e równie¿ ozna-
czaæ koniecznoœæ stosowania urz¹dzeñ
jednej marki. 

Najwa¿niejsz¹ zalet¹ systemów bez-
przewodowych jest ³atwoœæ wykonania,
brak bowiem jakiegokolwiek okablowa-
nia. Poszczególne elementy mocowane s¹

w wybranych miejscach i natychmiast
mog¹ wspó³pracowaæ z central¹. 

Poniewa¿ wzajemna wspó³praca od-
bywa siê z wykorzystaniem po³¹czeñ ra-
diowych, system jest bardziej wra¿liwy na
zak³ócenia elektromagnetyczne, ni¿ tra-
dycyjne po³¹czenia kablowe. Mo¿e to cza-
sami byæ przyczyn¹ „fa³szywych” alar-
mów. Po³¹czenie radiowe jest ³atwiej za-
blokowaæ. Konieczny jest jednak do tego
specjalistyczny sprzêt.

Elementy alarmów bezprzewodowych
reklamowane s¹ jako bardzo mobilne i ³a-
twe do zainstalowania. Ich autonomicz-
noœæ okupiona zosta³a zasilaniem z bate-
rii lub (rzadziej) akumulatorów. Mimo za-
stosowania nowoczesnych technologii
ograniczaj¹cych pobór pr¹du oznacza to
koniecznoœæ regularnej kontroli i wymia-
ny ogniw. W dro¿szych systemach z³y

stan zasilania jest sygnalizowany, tañsze
zdane s¹ wy³¹cznie na solidnoœæ osoby
obs³uguj¹cej. Obecnoœæ baterii oznacza
mniejsz¹ niezawodnoœæ systemu oraz po-
woduje wysokie koszty eksploatacji. Gdy
zastosujemy czujki w kilku pomieszcze-
niach, okresowa wymiana ogniw dobrej
firmy to koszt dochodz¹cy nawet do 50-
100 z³. 

Wreszcie – system alarmowy bezprze-
wodowy jest dro¿szy od porównywalnego,
przewodowego. Wynika to z koniecznoœci
wyposa¿enia ka¿dego ze sk³adników w ³¹-
cze nadajnik – odbiornik i system kodo-
wania danych.

Monitoring
Idealnym rozwi¹zaniem jest, gdy do-

mowy system alarmowy pod³¹czony jest
do centrali monitoringu. Pe³ni ona dwie
zasadnicze funkcje. W momencie powsta-
nia zagro¿enia � wysy³a do chronionego
obiektu patrol interwencyjny oraz powia-
damia w³aœciciela obiektu o zaistnia³ym
zdarzeniu. Rol¹ centrali monitoringowej
jest równie¿ nadzorowanie akcji ratunko-
wej. 

Systemy alarmowe pod³¹czone do
monitoringu powinny byæ wyposa¿one
w szereg tzw.  przycisków przeciwnapado-
wych. S¹ to w³¹czniki rozmieszczone
w ró¿nych miejscach domu. Przyciœniêcie
dowolnego powoduje natychmiastowe
uaktywnienie tzw. cichego alarmu. Nie
powoduje on w³¹czenia syren a jedynie
powiadamia dy¿urnego w centrali o zaist-
nia³ym zagro¿eniu. Centrala mo¿e wtedy
np. wezwaæ karetkê, stra¿ po¿arn¹, patrol. 

Do centrali monitoringu, oprócz bie-
¿¹cego nadzoru, sp³ywaj¹ równie¿ infor-
macje o zaistnia³ych usterkach, np.
uszkodzeniu czujnika. Umo¿liwia to ich
natychmiastow¹ wymianê. 

Bior¹c pod uwagê firmy zajmuj¹ce siê
ci¹g³ym monitoringiem obiektów, nale¿y
uwzglêdniæ czas reakcji grupy interwen-
cyjnej. Oczywistym jest, ¿e patrol jad¹cy
z drugiego koñca miasta ma mniejsz¹
skutecznoœæ dzia³ania. Przy okazji – nale-
¿y sprawdziæ, czy czas pokonywania pa-
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Tylko sprawny system alarmowy w po-
³¹czeniu z monitoringiem s¹ w stanie za-
pewniæ satysfakcjonuj¹c¹ w³aœcicieli
i mieszkañców ochronê domu jednoro-
dzinnego. 

� Centrala bezprzewodowa 
(fot. DPK System Consulting)
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� Tradycyjny system przewodowy ma wiele
po³aczeñ



sywnych zabezpieczeñ domu jest d³u¿szy
od czasu dojazdu patrolu. Wtedy mo¿emy
mieæ pewnoœæ, ¿e interwencja nast¹pi
przed wtargniêciem osób niepo¿¹danych
do chronionego obiektu.  

Czujniki
Nazywane s¹ równie¿  elementami

peryferyjnymi systemu alarmowego. Od
ich sprawnego dzia³ania zale¿y odpo-
wiednio wczesne wykrycie próby wtar-
gniêcia do chronionego obiektu lub zaist-
nienia innego czynnika wywo³uj¹cego
alarm (np. dym). 

Czujniki stosowane w systemach alar-
mowych dzielimy na dwie grupy: czujni-
ki pasywne i aktywne.

W grupie czujników pasywnych du-
¿¹ grupê stanowi¹ sensory mechaniczne.
Zaliczaj¹ siê do nich przede wszystkim
ró¿nego rodzaju mikrow³¹czniki. Insta-
lowane przy drzwiach i oknach, reaguj¹
na uchylenie ruchomego fragmentu kon-
strukcji. 

Mikrow³¹czniki s¹ tanie, ale jedno-
czeœnie ³atwe do zauwa¿enia i zablokowa-
nia. S¹ podatne na ró¿nego rodzaju za-
brudzenia. Alternatywnym rozwi¹zaniem
jest kontaktron. Ma on postaæ szklanej
rurki z zatopionymi w niej z³oconymi
blaszkami – stykami. Ich ³¹czenie lub
roz³¹czanie wywo³ane jest zmianami pola
magnetycznego – w tej roli doskonale
sprawdza siê ma³y magnes. Zalet¹ kon-
taktronu jest jego ca³kowita szczelnoœæ.
Niestety, podobnie jak mikrowy³¹cznik
jest elementem ³atwym do „obejœcia”. 

Zastosowanie jako czujników mikro-
styków ma podstawow¹ wadê – nie po-

zwala zabezpieczyæ du¿ych powierzchni,
np. pokoju. Niedogodnoœæ tê likwiduj¹
czêœciowo maty stykowe. Uk³adane pod
wycieraczkami lub dywanami, powoduj¹
wyzwolenie alarmu ju¿ przy nacisku kil-
kudziesiêciu kilogramów. Mo¿na je zain-
stalowaæ np. w przejœciu z gara¿u do do-
mu. Niestety, gdy z³odziej o nich wie, s¹
³atwe do pokonania.

Niedostatki dzia³ania najprostszych
urz¹dzeñ mechanicznych eliminuje za-
stosowanie czujników elektronicznych.
Specjalne uk³ady s¹ w stanie wykryæ
i przeanalizowaæ sposób dzia³ania czyn-
nika zewnêtrznego.

Czujniki zbicia szyby – maj¹ najczê-
œciej postaæ niedu¿ego pude³eczka nakle-
janego na p³aszczyznê szk³a. Najprostsze
(piezoelektryczne) wyposa¿ono w ele-
ment generuj¹cy w trakcie drgañ pr¹d
elektryczny. Bardziej rozbudowane maj¹
mikroprocesor, który potrafi odró¿niæ wi-
bracje powstaj¹ce podczas t³uczenia szyby
od drgañ wywo³anych przez przeje¿d¿aj¹-
cy w pobli¿u samochód.

Wad¹ tego typu urz¹dzeñ jest dzia³a-
nie tylko na wybranej powierzchni, bez

mo¿liwoœci ochrony wnêtrza pomieszcze-
nia (np. uchylonego okna). 

Czujniki wstrz¹sowe (sejsmiczne) –
w swoim dzia³aniu podobne s¹ do czujni-
ków zbicia szyby. Instaluje siê je w do-
wolnym miejscu chronionego obiektu,
np. na œciance kasy pancernej. Potrafi¹
rozró¿niæ wibracje wywo³ane np. pi³owa-
niem, czy wierceniem. 

Czujki PIR – wszechstronne i bardzo
popularne 	. Ich dzia³anie polega na pa-
sywnym wykrywaniu przemieszczeñ
obiektów emituj¹cych podczerwieñ (wy-
krywane jest ciep³o cia³a ludzkiego).
Urz¹dzenia te maj¹ zasiêg ok. 20 m. Ich
k¹t widzenia zale¿ny jest od zastosowanej
przez producenta optyki – w prosty spo-
sób mo¿liwe jest osi¹gniêcie zakresu 180°.
Zasiêg czujki mo¿na regulowaæ jej pochy-
leniem, ustawieniem wzglêdem œciany
oraz wymian¹ optyki. 

Coraz czêœciej stosowane s¹ modele
kurtynowe, o p³ynnej zmianie d³ugoœci
ogniskowej. Dziêki temu urz¹dzenie do-
skonale rejestruje wszystkie zmiany
w chronionej strefie. Wspó³czeœnie ofero-
wane modele maj¹ wbudowany mikro-
procesor i dodatkowy uk³ad pomiaru
temperatury. Dziêki temu mo¿liwa jest
ich instalacja  np. w pokoju z dzia³aj¹cym
kominkiem. Urz¹dzenie jest wtedy w sta-
nie odró¿niæ ciep³o emitowane przez
cz³owieka od gor¹cego powietrza z ko-
minka. 

Czujki PIR zabezpieczaj¹ ca³y obszar
bêd¹cy w ich zasiêgu. Jest to wygodne
rozwi¹zanie, gdy¿ jedno urz¹dzenie (przy
odpowiednim ustawieniu) jest w stanie
zabezpieczyæ œredniej wielkoœci pokój.
Przy tym, w pomieszczeniu mo¿na pozo-
stawiæ uchylone okno lub drzwi balkono-
we. Czujki nie reaguj¹ bowiem na przed-
mioty nieruchome, bardzo wolno prze-
mieszczaj¹ce siê, oraz te o temperaturze
otoczenia.

Czujki mikrofalowe (radarowe) – wy-
sy³aj¹ promieniowanie mikrofalowe. Fale
radiowe odbijaj¹ siê od œcian i wszystkich
znajduj¹cych siê w pomieszczeniu przed-
miotów. Tak powsta³e echo analizowane
jest przez uk³ad odbiorczy. Jakiekolwiek

Dom 1−2 2 0 0 4budujemy

Czujka to czujnik wzbogacony o ele-
menty elektroniczne. 

	 Typowa czujka PIR (fot. Paradox Security
Systems Canada)

� Komunikat o alarmie pojawia siê na ekranie
monitora w centrum monitoringu (fot. Satel)
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zmiany wywo³ane np. otwarciem okna
powoduj¹ powstanie alarmu. 

Poniewa¿ mikrofale przechodz¹ przez
szk³o i cienkie, drewniane œcianki dzia³o-
we, mo¿na je instalowaæ w miejscach
ukrytych przed okiem potencjalnego in-
truza. 

Czujki mikrofalowe maj¹ zakres ob-
serwacji podobny do elementów PIR. Ich
zalet¹ jest ca³kowita niewra¿liwoœæ na
zmiany temperatury wewn¹trz chronio-
nego obszaru. 

Oprócz typowych urz¹dzeñ wykry-
waj¹cych w³amania, do central alarmo-
wych mo¿na pod³¹czyæ inne czujniki wy-
krywaj¹ce zagro¿enia mienia i ¿ycia ludz-
kiego. 

�� czujniki termiczne – reaguj¹ na
podwy¿szon¹ temperaturê. Odmiany nad-
miarowo-ró¿niczkowe stosowane s¹ w do-
mach, urz¹dzenia œwiat³owodowe – w du-
¿ych obiektach publicznych; 

�� czujniki wykrywaj¹ce wodê – pro-
ste urz¹dzenia wykrywaj¹ce obecnoœæ roz-
lanej w pomieszczeniu wody. Montowane
w poziomie pod³ogi; 

�� czujki p³omieni i dymu – pierwsze
s³u¿¹ do wykrywania bezdymnych po¿a-
rów cieczy, gazów i zarzewi otwartego
ognia. Dzia³anie polega na wykrywaniu
promieniowania charakterystycznego dla
rozgrzanego dwutlenku wêgla i promie-
niowania podczerwonego. 

W czujnikach dymu wykorzystuje siê
przes³anianie elementu œwiat³oczu³ego
(tañsze i prostsze) lub zaawansowane mi-
kroprocesory, które s¹ w stanie zanalizo-
waæ zmiany w otoczeniu w porównaniu
z parametrami zapisanymi w pamiêci
(wielokryteriowe); 

�� czujki tlenku wêgla i gazów pal-
nych – maj¹ wbudowane elementy wy-
krywaj¹ce okreœlony rodzaj gazu. Stoso-
wane przede wszystkim w gara¿ach oraz
tam, gdzie u¿ytkowany jest gaz ziemny
lub propan-butan. Z regu³y wspó³pracuj¹
z czujnikami wykrywaj¹cymi po¿ar; 

�� czujniki aktywne – ich dzia³anie
polega na wysy³aniu strumienia energii
(œwiat³o, podczerwieñ, mikrofale itp.) Za-
k³ócenie jego przebiegu powoduje po-
wstanie alarmu. Ze wzglêdu na wysok¹

cenê oraz skomplikowany monta¿ i regu-
lacjê stosowane przede wszystkim w spe-
cjalistycznych, du¿ych instalacjach alar-
mowych;      

�� kamery – jest to specyficzny rodzaj
czujek alarmowych 
. Postêp jaki doko-
na³ siê w elektronice sprawi³, ¿e naj-
mniejsze modele maj¹ wymiary ok.
1,5x1,5x2 cm.  

W u¿ytkowaniu s¹ zarówno modele
monochromatyczne jak i kolorowe.
Pierwsze stosuje siê g³ównie w nocy, mo-
dele kolorowe przydatne s¹ do obserwacji
w dzieñ, kiedy oœwietlenie jest odpowied-
nie do czu³oœci tych urz¹dzeñ. Kamery
instalowane na zewn¹trz domu wyposa¿a
siê w podgrzewacze (ochrona przed niski-
mi temperaturami) i oœwietlacze podczer-
wieni (praca w ca³kowitej ciemnoœci).

Kamery mog¹ byæ instalowane w ró¿-
nych obudowach, pocz¹wszy od typo-
wych, prostok¹tnych a skoñczywszy na
pó³okr¹g³ych, takich w których urz¹dze-
nie jest ca³kowicie ukryte przed wzro-
kiem innych ludzi. Do kamer stosowane
s¹ ró¿ne obiektywy, w szczególnych przy-
padkach stosuje siê zamocowania pozwa-
laj¹ce zdalnie obracaæ ca³ym urz¹dze-
niem. Wtedy k¹t obserwacji mo¿e wyno-
siæ nawet 360°. 

Wykorzystanie sygna³u video do
ochrony mienia mo¿liwe jest na kilka
sposobów. Najprostszym jest obserwacja
bezpoœrednia, czyli sta³y podgl¹d na mo-
nitorze znajduj¹cym siê  w centrum mo-
nitoringu. Siedz¹cy przed ekranami dy-
¿urni na bie¿¹co maj¹ wgl¹d w chronione
strefy. System ten ³¹czy siê z dodatkow¹
rejestracj¹ na taœmie magnetowidowej.
Specjalne magnetowidy pozwalaj¹ na tra-
dycyjnej kasecie wideo zarejestrowaæ na-
wet 24 godziny nagrania. O ile nie poma-
ga to w bezpoœrednim wyeliminowaniu
ewentualnego intruza, to pozwala zareje-
strowaæ przebieg zdarzenia. 

Prezentowane rozwi¹zania maj¹ jedn¹
wadê. Najbardziej zawodnym elementem
jest (niestety) sam operator. Chwila nie-
uwagi, brak koncentracji czy zmêczenie
mog¹ byæ przyczyn¹ niezauwa¿enia w³a-
mania. Problem ten wyeliminowa³o za-
stosowanie nowoczesnych urz¹dzeñ ana-
lizuj¹cych obraz telewizyjny. Je¿eli stale
przesy³any obraz nie zmienia siê (okreœlo-
ny poziom kolorów), chroniona strefa nie
jest naruszona. Gdy w polu widzenia ka-
mery pojawi siê nieznany obiekt, ulega
zmianie poziom przesy³anego przez ka-
merê sygna³u. Powoduje to wywo³anie
alarmu w centrali monitoringu.   

Centrale alarmowe
Jest to prawdziwe „serce” ka¿dego

systemu alarmowego �. Do centrali sp³y-
waj¹ wszystkie dane z czujników, to ona
zawiaduje sygnalizatorami i kontroluje
bie¿¹cy stan systemu. Bardziej rozbudo-
wane modele s¹ w stanie zadzwoniæ na
okreœlony numer i powiadomiæ o zaist-
nieniu sytuacji alarmowej. 

Zdecydowana wiêkszoœæ dostêpnych
obecnie centralek alarmowych wyposa¿o-
na jest w mikroprocesor. Dziêki temu
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� P³ytki z wnêtrza central alarmowych. Wi-
doczne zaciski do pod³¹czenia przewodów 
(fot. Satel)

Czujki ruchu tworz¹ przestrzenn¹
strefê ochronn¹. 


 Kamera przeznaczona do nadzoru terenu
(fot. Video Tronic)



mo¿liwe jest zobrazowanie stanu ca³ej in-
stalacji na wbudowanym panelu kontrol-
nym. Diody œwiec¹ce pokazuj¹, czy wy-
st¹pi³a próba naruszenia czêœci chronio-
nej, gdzie mia³a miejsce i czy poszczegól-
ne obwody s¹ sprawne. Do zadañ central-
ki nale¿y te¿ nadzorowanie w³¹czania
i wy³¹czania ca³ego systemu. Mo¿na to
realizowaæ za pomoc¹ ukrytego przyci-
sku, pilota radiowego � lub kodu. Zdecy-
dowanie trzecie rozwi¹zanie jest najpew-
niejsze. Cyfry (litery) has³a wprowadzane
s¹ z wykorzystaniem klawiatury, która
mo¿e mieæ postaæ osobnego  panelu. 

Czas, w ci¹gu którego mo¿liwe jest
zdezaktywowanie systemu, musi byæ œci-
œle okreœlony. W praktyce wygl¹da to
w ten sposób, ¿e po otwarciu g³ównych
drzwi wejœciowych mamy kilkadziesi¹t
sekund na wy³¹czenie nadzoru.

By system alarmowy by³ niezawodny,
konieczne jest zasilanie tzw. buforowe
czyli z dwóch Ÿróde³. Pierwszym jest sieæ
220 V. Zasilanie awaryjne to najczêœciej
niedu¿y, bezobs³ugowy akumulator ¿elo-
wy. Jego do³¹czenie do systemu nastêpuje
w przypadku zaniku zasilania g³ównego.
Rozwi¹zanie to gwarantuje pe³n¹ ci¹g³oœæ
ochrony zabezpieczanego obiektu. 

Najbardziej popularne centralki do
u¿ytku domowego pozwalaj¹ chroniæ 3-
8 stref w tym 1-2 o opóŸnionym dzia³a-
niu. Wyposa¿one s¹ w 2-3 wyjœcia alarmo-
we w tym jedno tzw. ciche, przeznaczone
do pod³¹czenia sygnalizacji œwietlnej, po-
wiadamiania okreœlonych osób. W przy-
padku modeli przewodowych, integraln¹
czêœci¹ ka¿dego systemu jest uk³ad ochro-
ny instalacji. Próba przeciêcia przewodów
koñczy siê natychmiastowym uruchomie-
niem alarmu. Niektóre z dro¿szych mo-
deli posiadaj¹ przy³¹cze telefoniczne i za-
ciski do pod³¹czenia  osobnych urz¹dzeñ
ochrony przeciwpo¿arowej. 

Sygnalizatory
Ostatnim elementem systemu alar-

mowego s¹ sygnalizatory (patrz �). Ich
rol¹ jest powiadomienie otoczenia o trwa-
j¹cym w³aœnie zagro¿eniu. Najczêœciej
i najchêtniej wykorzystuje siê do tego
uk³ady zespolone. W jednej obudowie za-
montowana jest mocna lampa strobosko-
powa oraz sygnalizator akustyczny.
W trakcie trwania alarmu wysy³ane s¹
b³yski œwiat³a oraz emitowany przenikli-
wy, modulowany dŸwiêk. 

Sygnalizatory alarmowe nale¿y
umieszczaæ w trudno dostêpnych miej-
scach. Najczêœciej na zewn¹trz domu i z
tego powodu obudowa musi byæ odporna
na wp³yw zmiennych warunków atmosfe-
rycznych. Musi byæ równie¿ odpowiednio
mocna, tak by uniemo¿liwiæ uszkodzenie
urz¹dzenia. Standardowym wyposa¿e-
niem musi byæ styk ochronny sygnalizu-
j¹cy ka¿d¹ próbê otwarcia obudowy. Sy-
gnalizatory alarmowe zasilane s¹ najczê-
œciej napiêciem sta³ym o wartoœci 12 V,
czêsto stosowane s¹ modele z zasilaniem
buforowym. Od³¹czenie ich od centrali
(przeciêcie przewodów zasilaj¹cych) nie
powoduje zaniechania dzia³ania. 

Samodzielne wykonanie 
instalacji alarmowej
Wszelkie prace monta¿owe nale¿y po-

przedziæ dok³adnym zaplanowaniem roz-
mieszczenia elementów sk³adowych sys-
temu (patrz �). Ma to bezpoœredni
wp³yw na jego niezawodnoœæ i odpornoœæ
na próby sforsowania. Czujki ruchu nale-
¿y mocowaæ w takich miejscach, by obej-
mowa³y maksymalnie du¿y obszar. W za-
siêgu ich dzia³ania powinny znaleŸæ siê
chronione otwory okienne oraz drzwi.
Poniewa¿ obszar kontrolowany przez naj-
czêœciej stosowane czujki ruchu PIR ma
kszta³t sto¿ka, najlepsz¹ ich lokalizacj¹
jest jeden z górnych rogów pokoju. Czuj-
ka powinna obejmowaæ swoim zasiêgiem
wszystkie okna, dobrze te¿ gdy znajduje
siê on nad g³ównymi drzwiami wejœcio-
wymi do chronionego pomieszczenia.
W ten sposób jedno urz¹dzenie nadzoruje
okna, wnêtrze pomieszczenia i wejœcie do
niego. 

Monta¿ pod sufitem zabezpiecza
przed mo¿liwoœci¹ bezpoœredniego oœwie-
tlenia promieniami s³onecznymi (zabez-
piecza przed fa³szywym alarmem).
Utrudnia te¿ ewentualn¹ próbê demonta-
¿u lub uszkodzenia. Podczas wyboru
miejsca nale¿y zwróciæ uwagê, by czujnik
nie by³ zas³oniêty np. wysokimi meblami. 

Zak³ócenie pracy czujek PIR mo¿e
wyst¹piæ, gdy w chronionym pomieszcze-
niu znajduje siê kominek. Fa³szywe alar-
my wywo³uje ruch ogrzanego powietrza.
Wtedy rozwi¹zaniem mo¿e byæ zastoso-
wanie najnowszej odmiany czujników. S¹
one wyposa¿one dodatkowo w sensor mi-
krofalowy. 

Bardzo istotny jest wybór miejsca,
w którym znajdzie siê centrala. Nale¿y
umieœciæ j¹ wewn¹trz chronionych stref.
Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ dezaktywacji alarmu
powinno byæ dotarcie okreœlon¹ tras¹
i w odpowiednim czasie do miejsca sk¹d
mo¿liwe jest jego wy³¹czenie. Centralka
powinna znaleŸæ siê w miejscu, gdzie do-
mownicy bêd¹ do niej mieli wzglêdnie ³a-
twy dostêp. Jednoczeœnie powinna byæ
schowana tak, by osoby postronne nie
zdawa³y sobie sprawy z jej obecnoœci.
Bardzo dobrym pomys³em jest wykorzy-
stanie ró¿nego rodzaju szafek i wnêk, któ-
re póŸniej mo¿na zakryæ np. kalendarzem
lub obrazem.

W celu zapewnienia w³aœciwej sygna-
lizacji alarmu w systemie powinny byæ
zastosowane dwa sygnalizatory. Jeden
z nich (dŸwiêkowo-œwietlny) nale¿y za-
montowaæ na zewn¹trz domu, najlepiej
wysoko na œcianie, w miejscu trudnodo-
stêpnym. Drugi, dŸwiêkowy, powinien
byæ schowany. Jest to dodatkowa gwaran-
cja na wypadek neutralizacji pierwszego
z urz¹dzeñ. 

Osobnych ustaleñ wymaga pod³¹cze-
nie do centrali monitorigu. Wspó³praca
miêdzy oboma miejscami mo¿e odbywaæ
siê tradycyjnym po³¹czeniem kablowym,
lini¹ telefoniczn¹, droga radiow¹ lub przy
pomocy aparatów komórkowych. Oczy-
wiœcie, centrala zastosowana w naszym
domu powinna umieæ obs³u¿yæ wymaga-
ny sposób komunikacji. Warto jest zasta-
nowiæ siê nad zastosowaniem urz¹dzeñ
polecanych przez przedstawicieli firmy
monitoruj¹cej nasz region. Z regu³y jest
to sprzêt sprawdzony i niezawodny. 

�
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� Centrala mo¿e byæ wy³¹czana zdalnie pilo-
tem (fot. Helvar)
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