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Spe³nienie wszystkich funkcji alarmu
mo¿e siê okazaæ niemo¿liwe do zreali-

zowania przy wykorzystaniu jedynie syste-
mu zabezpieczenia elektronicznego. Prawi-
d³owa ochrona budynku wymaga jedno-
czesnego zastosowania zabezpieczeñ me-
chanicznych i zapewnienia interwencji
pracowników ochrony dziêki systemowi
monitoringu. Dobór systemu ochrony jest
zawsze ustalany indywidualnie, odpowied-
nio do potrzeb u¿ytkownika oraz istniej¹-
cych zagro¿eñ, z uwzglêdnieniem kosztów
zabezpieczenia domu przed nimi.

System alarmowy ma dzia³aæ tak, aby
miêdzy zaistnieniem zasygnalizowanego
zagro¿enia a pojawieniem siê za³ogi inter-
wencyjnej up³yn¹³ jak najkrótszy czas.
Szybka interwencja pozwala zminimalizo-

waæ szkody dokonane przez intruza czy po-
¿ar. Firmy œwiadcz¹ce us³ugê monitoringu
i interwencji podaj¹ nieprzekraczalny czas,
jaki up³ynie od momentu ich zaalarmowa-
nia do przyjazdu ekipy interwencyjnej.

Ka¿dy system alarmowy sk³ada siê 
z nastêpuj¹cych elementów: centralki,
czujek i czujników, sygnalizatorów
œwietlnych i akustycznych, klawiatur
uzbrajaj¹cych systemy, uk³adu zasilania 
i podtrzymywania napiêcia awaryjnego, 
a w przypadku wspó³pracy z systemem
monitoringu – linii powiadamiania, wy-
korzystuj¹cej kable telefoniczne lub fale
radiowe.

System alarmowy domu jednorodzin-
nego mo¿e byæ podzielony na kilka stref
ochrony �. Najprostsze systemy alarmo-
we wykrywaj¹ intruza wewn¹trz pomiesz-
czeñ chronionych, bardziej z³o¿one – 
w trakcie forsowania zabezpieczeñ 
w przegrodach budynku, najbardziej roz-
budowane – ju¿ przy próbie pokonania
ogrodzenia i zbli¿ania siê do budynku. 
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Podstawowym 
zadaniem systemu 

alarmowego w domu
jednorodzinnym jest 

zabezpieczenie mienia
w³aœcicieli przed 

kradzie¿¹. Ale na tym
mo¿liwoœci siê nie 

koñcz¹. Alarmy mog¹
tak¿e chroniæ przed na-

padem czy choæby
przed wtargniêciem na

teren posesji osób 
niepowo³anych, 

zawiadamiaæ 
o zagro¿eniu po¿arem

czy o niekontrolowanym
ulatnianiu siê gazu 

w kot³owni.

DOM 
pod nadzorem

S y s t e m y a l a r m o w e

fot. Raban

Zadaniem systemu alarmowego, w³¹-
czonego w system monitoringu, jest jak
najszybsze powiadomienie za³ogi inter-
wencyjnej o zagro¿eniu.



Strefy ochrony posesji
Pierwsz¹ stref¹ jest ogrodzenie bu-

dynku, które mo¿e byæ wyposa¿one 
w czujniki wykrywaj¹ce próby jego sforso-
wania przez wdrapanie siê, przeciêcie siat-
ki czy wykonanie podkopu. Ogrodzenia
zabezpiecza siê przy u¿yciu systemów im-
pedancyjnych, œwiat³owodowych, a tak¿e
sejsmicznych i z kablem sensorowym.

W systemie impedancyjnym w ogro-
dzeniu s¹ rozmieszczone czujki mierz¹ce
jego impedancjê (opór). Zmiana oporu
pomiêdzy dowolnymi dwiema czujkami
wyzwala alarm.

W systemie œwiat³owodowym
wzd³u¿ ca³ego ogrodzenia montuje siê
œwiat³owód. Przeciêcie go lub zagiêcie
zmienia wi¹zkê œwiat³a przep³ywaj¹c¹ we-
wn¹trz, a to powoduje uruchomienie alar-
mu. Œwiat³owód jest wbudowywany 
w ogrodzenie lub znajduje siê w drucie
nad nim.

Systemy sejsmiczne s¹ zbudowane 
z czujek wibracyjnych, reaguj¹cych na
wstrz¹sy wystêpuj¹ce podczas pokonywa-
nia ogrodzenia.

W systemach z kablem sensorowym
wykrywane s¹ próby przeciêcia, odchyle-
nia ogrodzenia lub przechodzenia przez
nie �. Mikroprocesorowy sterownik po-
trafi rozró¿niæ, z któr¹ z przyczyn wyzwo-
lenia alarmu mamy do czynienia. Kabel
sensorowy dzia³a jak mikrofon liniowy
mocowany co 30 cm do ogrodzenia.

Oferowane s¹ równie¿ ogrodzenia spe-
cjalne, z systemami pora¿enia intruza im-
pulsem elektrycznym w przypadku próby
ich pokonywania. Próba taka jest równie¿
sygnalizowana w centrali alarmowej.

Mimo tych zabezpieczeñ nie nale¿y
jednak zapominaæ o standardowym wy-

posa¿eniu furtki wejœciowej w domofon
lub wideofon, zapewniaj¹cy kontrolê do-
stêpu osób odwiedzaj¹cych.

Drug¹ stref¹ ochrony jest teren dzia³ki
pomiêdzy ogrodzeniem a œcianami budyn-
ku. Je¿eli intruzowi uda siê sforsowaæ za-
bezpieczone ogrodzenie, jego obecnoœæ
mo¿na wykryæ dziêki systemom montowa-
nym nad lub pod powierzchni¹ ziemi. Nad
ziemi¹ instaluje siê bariery podczerwieni
lub mikrofal. S¹ to uk³ady z³o¿one z nadaj-
nika i odbiornika. Nadajnik wysy³a fale
podczerwieni lub mikrofale. Pojawienie siê
przedmiotów, przecinaj¹cych wi¹zkê pro-
mieniowania, powoduje zadzia³anie syste-
mu. Wad¹ tych zabezpieczeñ s¹ fa³szywe
alarmy wyzwalane przez zwierzêta lub na-
wet liœcie, spadaj¹ce jesieni¹ z drzew.

Systemy stosowane w strefie pierw-
szej mog¹ byæ wykorzystane do monta¿u
w gruncie, ale z pewnymi ograniczeniami.
Przeciwwskazaniem do monta¿u systemu
sejsmicznego jest du¿a wilgotnoœæ pod³o-
¿a, spowodowana wysokim poziomem
wód gruntowych lub odprowadzeniem
wody opadowej z rynien na teren posesji.
System œwiat³owodowy nie spe³ni swojej
funkcji, jeœli zostanie u¿yty pod na-
wierzchni¹ utwardzon¹ – nie odkszta³ci
siê œwiat³owód pod wp³ywem ciê¿aru in-
truza. Zak³ócenia w pracy systemy z ka-
blem sensorowym spowoduje przejazd
ciê¿kiego sprzêtu. Jedynie do zainstalo-
wania systemu impedancyjnego nie ma
¿adnych przeciwwskazañ.

Do kontroli strefy drugiej mo¿emy
wykorzystaæ równie¿ kamery TV �, pole-
cane w przypadku wystêpowania du¿ych
zagro¿eñ. Obraz przez nie rejestrowany
mo¿na monitorowaæ i zapisywaæ. Dostêp-
ne s¹ kamery pracuj¹ce w ciemnoœciach 
i w paœmie podczerwieni. Jednak znacz-

nie tañsze bêdzie zamontowanie kamer
zwyk³ych i dobre oœwietlenie posesji.

Trzecia strefa obejmuje sygnalizacjê
obecnoœci intruza przy œcianie domu lub
próby pokonania przez niego zabezpie-
czeñ mechanicznych w drzwiach wejœcio-
wych, oknach lub drzwiach balkono-
wych. Zabezpieczenia mechaniczne, zwa-
ne równie¿ pasywnymi, stanowi¹ zamki 
i kraty. Zabezpieczenia elektroniczne to
czujki magnetyczne, czujki ruchu oraz
wibracyjne. W przypadku przewidywania
du¿ego stopnia zagro¿enia, do strefy tej
zalicza siê zewnêtrzne przegrody budyn-
ku, czyli œciany, strop piwnicy, dach. Czê-
sto ich pokonanie jest dla intruza ³atwiej-
sze ni¿ sforsowanie drzwi i okien kontro-
lowanych przez ca³¹ dobê. Do zabezpie-
czenia przegród stosuje siê systemy takie,
jak w przypadku strefy pierwszej: impe-
dancyjne, œwiat³owodowe, sejsmiczne 
i z kablem sensorowym oraz wstrz¹sowe.

Strefê czwart¹ stanowi wnêtrze do-
mu. Z regu³y zabezpieczaj¹ j¹ czujki ru-
chu. Wnêtrze domu czêsto jest dzielone
na podstrefy, obejmuj¹ce np. gara¿, parter
i piêtro �. System alarmowy jest wy³¹-
czony w tej czêœci domu, w której przeby-
waj¹ domownicy. Uruchomiony jest za to
w pomieszczeniach, które w danym czasie
nie s¹ u¿ytkowane, a gdzie istnieje zagro-
¿enie kradzie¿¹ lub po¿arem. Na przyk³ad
w nocy domownicy œpi¹ na piêtrze w sy-
pialniach, a system alarmowy czuwa nad
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� Schemat podzia³u na strefy ochrony posesji

� Kabel sensorowy mocowany jest do ogro-
dzenia. Dziêki temu reaguje na jakiekolwiek
próby sforsowania go (fot. Raban)

� Kamery s³u¿¹ do monitoringu terenu wokó³
budynku (fot. Video Tronic)

strefa I
ogrodzenie

strefa III
przegrody zewnêtrzne budynku

strefa IV
wnêtrze domu

strefa II
teren posesji
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parterem budynku i gara¿em. W ci¹gu
dnia, gdy ktoœ jest w domu, system zabez-
piecza jedynie gara¿ i podstrefê strze¿on¹
przez ca³¹ dobê, czyli np. sejf. Je¿eli wszy-
scy mieszkañcy przebywaj¹ poza domem,
system zabezpiecza wszystkie pomiesz-
czenia. W jego sk³ad mog¹ wchodziæ rów-
nie¿ przyciski napadowe i pu³apki, tak¿e
uruchamiaj¹ce system alarmowy.

Odpowiednio do iloœci zabezpiecza-
nych stref ochrony rosn¹ inwestycyjne 
i eksploatacyjne koszty systemu. Dlatego
firma oferuj¹ca zabezpieczenie domu ka¿-
dorazowo proponuje rozwi¹zanie dosto-
sowane do przewidywanych zagro¿eñ,
wymogów i zasobnoœci klienta.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zaleca
siê wykonanie poszczególnych etapów
prac (projekt, monta¿ systemu, pod³¹cze-
nie do systemu monitoringu i sam moni-
toring) przez ró¿nych wykonawców.
Dziêki temu ca³ego systemu nie zna nikt
z osób postronnych.

Czujki alarmowe
Podstawowym elementem systemu

alarmowego, wyzwalaj¹cym jego dzia³a-
nie, jest czujka �. Rozró¿niamy czujki

alarmowe przeciww³amaniowe i czujki
po¿arowe. Wœród czujek alarmowych
przeciww³amaniowych rozró¿nia siê: pa-
sywne czujki podczerwieni, aktywne ba-
riery (tory) podczerwieni, czujki ultradŸ-
wiêkowe, mikrofalowe, wibracyjne, iner-
cyjne, st³uczeniowe szk³a, magnetyczne,
dualne. Z kolei czujki po¿arowe dziel¹ siê
na: czujki dymu (tak¿e liniowe), ciep³a,
p³omienia. Wybór czujki zale¿y od mo¿li-
wego zagro¿enia, zastosowanych zabez-
pieczeñ mechanicznych, wartoœci chro-
nionego mienia, warunków wilgotnoœcio-
wo-temperaturowych w miejscu, gdzie
ma byæ ona zastosowana, obecnoœci w do-
mu zwierz¹t itp. Dobór odpowiednich
elementów systemu jest bardzo wa¿ny dla
prawid³owego jego zadzia³ania.

Poni¿ej omawiamy zasady dzia³ania
czujek najczêœciej stosowanych.

Czujki alarmowe przeciww³amaniowe
Pasywne czujki podczerwieni � – s¹

stosowane najczêœciej. Zasada dzia³ania
wykorzystuje zjawisko emisji promienio-
wania cieplnego przez ka¿dy przedmiot 
o temperaturze wy¿szej ni¿ zero bez-
wzglêdne, czyli -273,15°C. Czujka wykry-
wa zmiany temperatury w swoim polu wi-
dzenia. Je¿eli w pomieszczeniu, w którym

wszystkie œciany maj¹ temperaturê 18°C,
pojawi siê cz³owiek o temperaturze 36°C,
czujka natychmiast wykryje zmianê tem-
peratury. Pasywne czujki podczerwieni
znane s¹ równie¿ pod nazw¹ PIR (Passive
Infra Red) lub PID (Passive Infrared De-
tector). Najczêœciej stosowanymi s¹ pa-
sywne czujki szerokok¹tne o polu widze-
nia 90-130° i zasiêgu dzia³ania od 12 do 
15 m. Mo¿na kupiæ czujki, które nie re-
aguj¹ na obecnoœæ zwierz¹t, zw³aszcza
niedu¿ych, takich jak koty. Dostêpne s¹
te¿ czujki: kurtynowe, które wysy³aj¹ jed-
n¹ wi¹zkê w kierunku poziomym lub pio-
nowym, stosowane np. w przejœciach; ko-
rytarzowe o w¹skim k¹cie widzenia i za-
siêgu 20-50 m; sufitowe o k¹cie widzenia
360°. Istniej¹ te¿ czujki o budowie bardzo
zaawansowanej technologicznie, analizu-
j¹ce np. wielkoœæ i szybkoœæ poruszania
siê obiektu albo równie¿ jego kszta³t.

Aktywne bariery (tory) podczerwie-
ni – dzia³anie bariery opiera siê na tym, ¿e
wi¹zki promieniowania miêdzy nadajni-
kiem a odbiornikiem przecina nieprze-
zroczysta przeszkoda, np. przechodz¹cy
cz³owiek. Odleg³oœæ od nadajnika do od-
biornika mo¿e wynosiæ 1-50 m. Ze wzglê-
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� Schemat podzia³u domu na podstrefy

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

� Pasywna czujka podczerwieni 
(fot. Paradox Security Systems Canada)

III strefa
poddasze

II strefa
piêtro

I strefa
parter

IV strefa
gara¿



du na konstrukcjê rozró¿nia siê bariery
podczerwieni wysy³aj¹ce wi¹zkê promie-
niowania w sposób ci¹g³y lub impulsowy.
Mog¹ byæ one stosowane zarówno na ze-
wn¹trz budynku jak i w œrodku.

Czujki ultradŸwiêkowe – w ich dzia-
³aniu wykorzystuje siê tzw. zjawisko Dop-
plera – zmiany czêstotliwoœci fali w wyni-
ku odbicia jej od obiektu, który siê poru-
sza. W pomieszczeniu znajduj¹ siê obok
siebie nadajnik i odbiornik, tworz¹c tzw.
ultradŸwiêkowy detektor radarowy. Na-
dajnik wysy³a falê ultradŸwiêkow¹ o czê-
stotliwoœci powy¿ej 20 kHz (20 kHz jest
górn¹ granic¹ s³yszalnoœci dŸwiêku przez
cz³owieka). Odbiornik odbiera falê odbit¹
od œcian i przedmiotów w pomieszczeniu. 
W przypadku pojawienia siê intruza czê-
stotliwoœæ fali ulega zmianie. Gdy zbli¿a
siê on do czujki, czêstotliwoœæ wzrasta, 
a gdy oddala – maleje. Zmiana czêstotli-
woœci wyzwala alarm. Czujki te s¹ bardzo
wra¿liwe na wszelkie ruchy powietrza.
Nale¿y je umieszczaæ naprzeciw okien lub
drzwi. Promieniowanie ultradŸwiêkowe
nie przenika przez szk³o, dziêki temu
ruch za oknem nie uruchamia fa³szywego
alarmu.

Czujki mikrofalowe – dzia³aj¹ tak jak
ultradŸwiêkowe, z wykorzystaniem zjawi-
ska Dopplera. Emituj¹ jednak fale o wy¿-
szej czêstotliwoœci, przenikaj¹ce przez po-
wietrze tak, jakby ono nie istnia³o. Szero-
kok¹tne czujki mikrofalowe mog¹ nadzo-
rowaæ obszar do 30 m, a w¹skok¹tne na-
wet do 80 m. Dlatego te ostatnie szczegól-
nie dobrze siê sprawdzaj¹ w pomieszcze-
niach bardzo du¿ych. Mikrofale mog¹

przenikaæ przez
cienkie œcianki
dzia³owe. Detekto-
ry nie powinny byæ
kierowane na œcia-
ny zewnêtrzne,
gdy¿ promieniowa-
nie mikrofalowe
przenika przez nie,
a tak¿e przez plastik
i szk³o, powoduj¹c
uruchomienie alar-
mu na skutek ruchu
osób lub samocho-
dów na zewn¹trz.

Czujki wibra-
cyjne – zbudowane
s¹ z elementów pie-
zoelektrycznych 
i reaguj¹ na drgania

pod³o¿a, do którego s¹ przymocowane, 
a tak¿e na pojedyncze silne wstrz¹sy, po-
chodz¹ce od okien, drzwi czy œcian po-
mieszczenia. Tak wiêc np. drgania poja-
wiaj¹ce siê podczas kucia, wiercenia czy
uderzenia m³otkiem inicjuj¹ zadzia³anie
czujki. Czas trwania, czêstotliwoœæ i am-
plituda sygna³u wytworzonego w czujce
jest analizowana w procesorze.

Czujki inercyjne (bezw³adnoœcio-
we) – reaguj¹ na drgania z zakresu 10-
5000 Hz i przemieszczanie siê przedmio-
tów, do których s¹ przymocowane. Próba
sforsowania przez intruza zamków drzwi
lub okien za pomoc¹ ³omu czy wiertarki
powoduje powstanie drgañ o wysokiej
czêstotliwoœci. Drgania te przemieszcza-
j¹c materia³, do którego jest przymocowa-
na czujka, powoduj¹ jej zadzia³anie.

Czujki st³uczeniowe szk³a �� – s¹
odmian¹ czujek mikrofonowych. Zasto-
sowanie wielostopniowych wzmacniaczy
selektywnych czyni je bardzo czu³ymi na
dŸwiêk pêkania szk³a (powy¿ej 100 Hz) 
i uderzenia podczas jego t³uczenia (5-30
kHz). Inne dŸwiêki, jak np. trzaskaj¹ce
drzwi, s¹ filtrowane i nie powoduj¹ reak-
cji. Czujki te mog¹ zabezpieczaæ jedno-
czeœnie kilka szyb i nie musz¹ byæ mon-
towane bezpoœrednio na szkle 	.

Czujki magnetyczne 
�– sk³adaj¹ siê 
z dwóch elementów: kontaktronu (bocz-
nego lub czo³owego) i magnesu. Po ich
rozdzieleniu nastêpuje uruchomienie
alarmu. Kontaktrony czo³owe umieszcza
siê wewn¹trz drzwi lub okna, a kontak-
trony boczne na ich powierzchniach. Do-
stêpne s¹ równie¿ kontaktrony gara¿owe,

chroni¹ce wjazd do gara¿u i odporne na
kurz oraz py³. S¹ one natomiast wra¿liwe
na wstrz¹sy i dlatego nie nale¿y monto-
waæ ich na drzwiach, które s¹ zatrzaski-
wane lub samoczynnie siê poruszaj¹ (np.
pod wp³ywem przeci¹gów).

Wymagania najwy¿szej, czwartej gru-
py urz¹dzeñ alarmowych spe³niaj¹ detek-
tory klasy S. S¹ wyposa¿one w uk³ady do-
stosowuj¹ce siê do pracy w warunkach
zmiennych i zak³óconych oraz uk³ady do
samokontroli sprawnoœci. Nie mo¿na ich
zneutralizowaæ nawet przy u¿yciu specjal-
nie konstruowanych narzêdzi - przy ta-
kich próbach powinien byæ wywo³any
alarm. Musz¹ wiêc mieæ one kompletn¹
ochronê przeciwsabota¿ow¹ oraz podwy¿-
szon¹ odpornoœæ na zak³ócenia elektro-
magnetyczne. 

Niektóre detektory w klasie S s¹ wy-
posa¿ane w wewnêtrzne rejestratory zda-
rzeñ pe³ni¹ce rolê „czarnej skrzynki”. Re-
jestruje on wszystkie zdarzenia zwi¹zane
z chronionym obiektem oraz zmiany sta-
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� Czujka st³uczeniowa szk³a (fot. Alarmtech)
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	 Schemat dzia³ania czujki st³uczeniowej
szk³a (rys. wg Alarmtech)


 Kontaktrony mog¹ mieæ ró¿ne kszta³ty
(fot. Satel)
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nu detektora (np. wyst¹pienie alarmu,
zmiana trybu pracy, zmiana sygna³u z
centralki, zerowanie). Zdarzenia s¹ zapa-
miêtywane na czas jednego do kilku mie-
siêcy.

Czujki dualne ���– wykorzystuj¹ dwa
ró¿ne rodzaje detekcji. Inaczej mówi¹c:
dwie czujki o ró¿nej zasadzie dzia³ania s¹
zamkniête w jednej obudowie. Najczêœciej
sygna³y z obydwóch czujek s¹ sprzêgniête
za pomoc¹ bramki logicznej AND, która
powoduje, ¿e sygna³ alarmowy jest wyzwa-
lany pod warunkiem pojawienia siê sygna-
³ów z obydwóch czujek. Czasami wykorzy-
stywane s¹ czujki dualne z bramk¹ logicz-
n¹ OR. Wyzwolenie czujki nastêpuje wte-
dy ju¿ po zadzia³aniu jednego czujnika.
Zastosowanie czujek dualnych pozwala na
wykluczenie fa³szywych alarmów. 

Przyciski napadowe  – zak³ada siê
w pomieszczeniach, w których czêsto
przebywaj¹ domownicy, tak ¿eby osobie
napadanej ³atwo by³o uruchomiæ alarm.
Dogodnym miejscem zamontowania mo-
¿e byæ szafka nocna przy ³ó¿ku lub wy-
brane miejsce w kuchni czy w salonie. Ist-
niej¹ te¿ przyciski w formie przenoœnej –
piloty �, którymi mo¿na uruchomiæ
alarm z dowolnego miejsca w domu lub z
terenu wokó³ niego.

Czujki po¿arowe 
Podzia³ czujek po¿arowych jest zwi¹za-

ny z czterema kolejno po sobie nastêpuj¹-
cymi fazami po¿aru. W pierwszej fazie, kie-
dy tli siê materia³, powstaje dym widzialny
i niewidzialny. Drug¹ fazê po¿aru charakte-
ryzuje gêsty dym. Obie te fazy s¹ wykrywa-
ne za pomoc¹ czujek jonizacyjnych lub
optycznych. W trzeciej fazie pojawia siê
otwarty p³omieñ, wykrywany przez czujki
jonizacyjne i czujki p³omienia. W fazie
czwartej gwa³townie wzrasta temperatura
otoczenia, co wykrywaj¹ czujki temperatu-
rowe (ciep³a).

Jonizacyjne czujki dymu – w ich dzia-
³aniu jest wykorzystane zjawisko jonizacji
powietrza w komorze pomiarowej czujki,
przez umieszczone w niej Ÿród³o promie-
niotwórcze o bardzo ma³ej aktywnoœci.
Wnikaj¹cy do czujki dym powoduje zak³ó-
cenie p³yn¹cego w komorze pr¹du joniza-
cji, co jest wykrywane przez uk³ad elektro-
niczny czujki. Czujki s¹ czujkami punkto-
wymi – wykrywaj¹ dym w swoim otocze-
niu – st¹d bardzo istotne jest miejsce ich
zainstalowania.

Optyczne czujki dymu � – ich dzia-
³anie jest oparte na zasadzie pomiaru roz-
proszonego przez dym œwiat³a w zakresie
podczerwieni. Dobrze wykrywaj¹ po¿ary
rozpoczynaj¹ce siê od tlenia materia³u 
i niskich przyrostów temperatury. Op-
tyczne czujki rozproszeniowe s¹, podobnie
jak jonizacyjne, czujkami punktowymi.

Liniowe czujki dymu – s¹ zbudowa-
ne z nadajnika i odbiornika widma pod-
czerwonego, znajduj¹cych siê w pewnej
odleg³oœci. Je¿eli na tej linii – miêdzy na-

dajnikiem a odbiornikiem – pojawi siê
dym, wyzwala on alarm.

Czujki temperaturowe (ciep³a) – rea-
guj¹ na temperaturê otoczenia. Sposób re-
akcji zale¿y od rodzaju czujki. Czujki
nadmiarowe w³¹czaj¹ alarm po przekro-
czeniu okreœlonej temperatury. Czujki
ró¿nicowe reaguj¹ na tempo wzrostu tem-
peratury w okreœlonym czasie. Czujki
nadmiarowo-ró¿nicowe zaœ s¹ czujkami
dualnymi z bramk¹ logiczn¹ OR i zadzia-
³aj¹ zarówno po przekroczeniu tempera-
tury progowej, jak i przy szybkim jej
wzroœcie w pomieszczeniu.

Czujki p³omienia – dzia³aj¹ na zasa-
dzie detekcji promieniowania emitowa-
nego przez p³omieñ w paœmie od dalekie-
go nadfioletu (100 nm) do dalekiej pod-
czerwieni (czyli 1000 nm). Pojawienie siê
promieniowania w tym zakresie w polu
widzenia czujki powoduje jej zadzia³anie.

W systemach sygnalizacji w³amanio-
wej wykorzystuje siê najczêœciej czujki
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S y s t e m y a l a r m o w e

� Pilotem mo¿emy uruchomiæ alarm w przy-
padku zagro¿enia (fot. Helvar, Satel) 

��Optyczna czujka dymu (fot. Polon-Alfa)

�Przycisk napadowy (fot. Alarmtech)

�� Czujka dualna wykorzystuj¹ca czujnik pod-
czerwieni i czujnik mikrofalowy (fot. Satel)

ABB (22) 515 25 00 www.abb.pl
ADT (22) 750 89 12 www.adt.pl
AKTIV ELEKTRONIK (61) 665 66 01 www.silentron.pl
ALARM SYSTEM (91) 43 39 266 www.bonelli.com.pl
ALARMTECH POLSKA (58) 340 24 40 www.alarmtech.pl
ALKAM SYSTEM (76) 862 34 17 www.alkam.pl
ALTECH (63) 247 44 79 www.altech.pl
CDJ (22) 867 32 15 www.cdj.com.pl
DPK SYSTEM (12) 278 48 91 www.dpksystem.pl
El TEAM (32) 204 36 28 www.el-team.com.pl

ICS POLSKA (Paradox (22) 646 11 38 www.ics.waw.pl
Security Systems Canada)
MERTEN (22) 641 75 85 www.merten.pl
MIWI URMET (42) 616 21 00 www.miwiurmet.com.pl
NOKTON (42) 250 62 51 www.nokton.com.pl
OMC INDUSTRIAL (22) 651 88 61 www.omc.com.pl
POLON ALFA (52) 363 92 61 www.polon-alfa.com.pl
SATEL (58) 320 94 00 www.satel.pl
SOWAR (71) 343 65 23 www.sowar.com.pl
RABAN (61) 833 16 75 www.raban.com.pl
RELPOL ASIA (22) 839 81 90 www.relpolasia.com.pl

Info Rynek – firmy



dymu, dostosowane do napiêcia zasilania
12 V i z przekaŸnikiem wyjœciowym, któ-
rego zestyk ³atwo w³¹czyæ w liniê dozoro-
w¹ centralki.

Wiêksze instalacje sygnalizacji po¿a-
rowej w zale¿noœci od potrzeb wykorzy-
stuj¹ ró¿ne rodzaje czujek po¿arowych 
i odrêbne centrale sygnalizacji po¿arowej,

st¹d dobór elementów instalacji wymaga
konsultacji ze strony specjalistycznej fir-
my instalacyjnej.

�
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Budynek dzielimy na cztery strefy,
obejmuj¹ce kolejne poziomy: parter, piê-
tro, poddasze i gara¿. Podzia³ na strefy za-
pewnia ich niezale¿ne uzbrajanie i czu-
wanie systemu nad ka¿d¹ z nich niezale¿-
nie. W dowolnym momencie mo¿emy
poprosiæ serwis o zmianê podzia³u stref,
gdy¿ s¹ one tworzone podczas programo-
wania centralki. Do ka¿dej strefy s¹ przy-
porz¹dkowane odpowiednie czujki, 
z centralk¹ po³¹czone kablem. Jego prze-
ciêcie powoduje generacjê sygna³u o sa-
bota¿u i uruchomienie alarmu.

W gara¿u montujemy czujkê dualn¹,
reaguj¹c¹ na ruch i na temperaturê. Dziêki
temu nie dojdzie do fa³szywego alarmu, ja-
ki powsta³by po wstawieniu do gara¿u sa-
mochodu z rozgrzanym silnikiem. Samo-
chód emituje ciep³o, ale siê nie porusza.
Zadzia³a czujnik termiczny, ale nie bêdzie
sygna³u z czujnika ruchu. Wobec braku
dwóch sygna³ów równoczeœnie alarm nie
zostanie w³¹czony.

W kot³owni najlepiej zainstalowaæ
czujkê dymu i czujnik gazu. Zabezpiecze-
nie to uchroni nas z jednej strony przed
zaczadzeniem tlenkiem wêgla, z drugiej –
przed niekontrolowanym wyp³ywem ga-
zu, gro¿¹cym wybuchem. Czujkê dymu
warto równie¿ zastosowaæ w kuchni, aby
wykluczyæ mo¿liwoœæ powstania po¿aru 
w tym miejscu. W pozosta³ych pomiesz-
czeniach standardowo montuje siê czujki
przestrzenne, reaguj¹ce na ruch. O zadzia-
³aniu czujki pod wp³ywem ruchu jesteœmy
informowani migotaniem czerwonej dio-
dy. Jeœli nam to przeszkadza, mo¿emy po-
prosiæ montera o wy³¹czenie funkcji œwie-
cenia. Jest to korzystne równie¿ w po-
mieszczeniach us³ugowych, gdy¿ kiedy
diody s¹ w³¹czone, potencjalny z³odziej
mo¿e siê zorientowaæ, które fragmenty po-
mieszczenia le¿¹ w tak zwanej martwej
strefie. Je¿eli œwiecenie diod jest wy³¹czo-
ne, intruz nie bêdzie móg³ ustaliæ, w ja-
kich miejscach czujka nie dzia³a. Dostêp-
ne s¹ czujki, które nie reaguj¹ na ruch
zwierz¹t domowych. Ich mankamentem
jest jednak, ¿e nie wykrywaj¹ poruszania
siê cz³owieka bardzo niskiego. Czujki bêd¹

go interpretowa³y jako zwierzê i alarm nie
zostanie w³¹czony. 

Centralka wraz z zasilaniem awaryj-
nym standardowo jest ukrywana w jakimœ
nietypowym miejscu, np. w szafce kuchen-
nej. Ma to na celu zmniejszenie szans na jej
unieszkodliwienie przez w³amywacza. Za
drzwiami wejœciowymi do budynku jest
umieszczana klawiatura �, za której po-
moc¹ odbywa siê rozbrojenie alarmu. Po
otworzeniu drzwi mamy na to od 30 do 
120 sekund; czas ten jest ustawiany pod-
czas programowania centralki. Jeœli nie
zd¹¿ymy, musimy zadzwoniæ do firmy
ochroniarskiej i podaæ odpowiednie has³o,
aby wy³¹czono alarm. Je¿eli alarmu nie od-
wo³amy, ochroniarze pojawi¹ siê przed na-
szym domem niezw³ocznie. Jeden taki
przyjazd w miesi¹cu jest bezp³atny – na
wypadek fa³szywego alarmu lub je¿eli
chcemy sprawdziæ, czy patrol dotrze do na-
szego domu w ustalonym czasie. Pozosta³e
kosztuj¹.

Na piêtrze montujemy drug¹ klawiatu-
rê, co pozwoli uruchomiæ alarm w strefie
parteru i poddasza, gdy idziemy spaæ. Nie-
zabezpieczone pozostanie jedynie piêtro,
na którym œpimy. Je¿eli jednak zechcemy
zejœæ na dó³, alarm bêdzie trzeba rozbroiæ.

Na dachu montuje siê sygnalizator
œwietlno-dŸwiêkowy � oraz nadajnik. Na-
dajnik mo¿emy kupiæ albo za op³at¹ wypo-
¿yczyæ od firmy monitoruj¹cej obiekt.

W przypadku budowy nowego budyn-
ku ekipa serwisowa wykonuje system 
w dwóch etapach. W pierwszym przez dwa

dni uk³ada przewody, które zostan¹ potem
przykryte tynkiem. W drugim etapie, po
wykonaniu tynków, przez dwa dni montu-
je czujki i uruchamia system.

Jest to przyk³ad prostej i typowej insta-
lacji systemu alarmowego w domu jedno-
rodzinnym. Stanowi ona zabezpieczenie
wystarczaj¹ce dla wiêkszoœci obiektów. Je-
¿eli jednak nasze potrzeby s¹ nietypowe, na
pewno znajdziemy odpowiadaj¹c¹ nam
konfiguracjê systemu. Oferta urz¹dzeñ s³u-
¿¹cych do ochrony mienia jest obecnie bar-
dzo du¿a.

Szacunkowy koszt wykonania tego
systemu alarmowego wygl¹da nastêpuj¹co:
n Koszt materia³ów wynosi od 2750 do
5000 z³ w zale¿noœci od firmy, która ofe-
ruje system i producenta poszczególnych
elementów. 

W sk³ad wycenionego systemu wcho-
dz¹ nastêpuj¹ce elementy: czujka dualna
reaguj¹ca na ruch i temperaturê do zamon-
towania w gara¿u, czujka dymowa i czujnik
gazu do monta¿u w kot³owni, czujka dy-
mowa do zamontowania w kuchni, 10 czu-
jek ruchu do monta¿u w pomieszczeniach,
centralka z zasilaniem awaryjnym, klawia-
tura przy drzwiach wejœciowych i na piê-
trze, sygnalizator œwietlno-dŸwiêkowy 
i nadajnik do monta¿u na dachu.
n Koszt monta¿u wynosi 650-1000 z³.
n Ewentualnie nale¿y doliczyæ koszty do-
jazdu firmy montuj¹cej system alarmowy.

Miesiêczny koszt monitoringu zale¿y
od firmy oferuj¹cej us³ugê monitoringu 
i waha siê w zakresie 100-350 z³.

��Sygnalizatory œwietlno-dŸwiêkowe 
(fot. DPK System Consulting, Satel)

��Klawiatura do uruchamiania i wy³¹czania
alarmu (fot. Satel)

Przykładowy system zabezpieczenia domu składającego się z trzech kondygnacji i garażu
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