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I
nstalacja wideofonu, domofonu czy na-

wet tylko dzwonka przy furtce kojarzy

siê niemal z ostatni¹ czynnoœci¹, jak¹

wykonuje siê podczas przygotowywania

domu do zamieszkania, chyba, ¿e jest to

przedmiot modernizacji. Rzeczywiœcie, ze-

wnêtrzne atrybuty takiej instalacji poja-

wiaj¹ siê w tym momencie, ale o jej za³o¿e-

niu trzeba pomyœleæ wczeœniej, o wiele

wczeœniej...

ZAMIAST DZWONKA 
Budowa i dzia³anie domofonu nie jest

skomplikowane. Najprostsze rozwi¹zania

dzia³aj¹ w systemie naprzemiennym, tzw.

simplex – gdy mówi osoba stoj¹ca przy bra-

mie, nie s³ychaæ osoby bêd¹cej w domu. Sy-

stem duplex – umo¿liwia natomiast prowa-

dzenie rozmowy jednoczeœnie. 

Instalacja domofonowa to dwa po³¹czone,

kablem lub bezprzewodowo, urz¹dzenia –

unifon i bramofon. Unifon – s³uchawka

montowana w domu, ale mo¿na równie¿

kupiæ unifon g³oœnomówi¹cy, bez s³uchaw-

ki. Furtka lub drzwi wejœciowe wyposa¿one

w zamek elektromagnetyczny otworz¹ siê

po naciœniêciu przycisku w unifonie. Kilka

unifonów mo¿na wykorzystaæ do ³¹cznoœci

wewnêtrznej – miêdzy pokojami czy kon-

dygnacjami domu lub mieszkaniami, gdy

w jednym domu mieszkaj¹ np. dwie rodzi-

ny. Konieczny jest wówczas aparat z dodat-
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Chocia¿ dzwonek przy

furtce jest najprostszym

i najtañszym sposobem

informowania, ¿e mamy

goœcia, to jednak jest to

ma³o wygodne

w domu jednorodzinnym.

To de mode lecieæ

w negli¿u do furtki 

z kluczem w rêku, 

zw³aszcza zimn¹ czy

w ulewê. A na dodatek do

ostatniej chwili nie wiemy,

kogo wpuszczamy.

W³aœnie dlatego domofon

lub wideofon to nie

wygoda a koniecznoœæ.

JOANNA DD¥BROWSKA

furtka

elektrozaczep

zasilacz

kaseta

rozmówna

unifon 2

dom
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Dostêp
kontrolowany

Schemat pprostej iinstalacji ddomofonowej ddo ddomu jjednorodzinnego

unifon 1
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TEMAT NUMERU
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BEZPIECZNY I INTELIGENTNY DOM

kowymi przyciskami wywo³ania. Warto za-

montowaæ unifon na ka¿dej kondygnacji,

by nerwowo nie  biegaæ po schodach.

Otwieranie wejœcia bêdzie wówczas mo¿li-

we z ka¿dego miejsca, w którym bêd¹ za-

montowane. Je¿eli jest to mo¿liwe, to do-

brze jest umieszczaæ unifony blisko okien,

by dodatkowo móc sprawdzaæ, kto stoi

przed furtk¹.

Bramofon czyli g³oœnik, mikrofon i dzwo-

nek umieszczone w tzw. kasecie zewnêtrz-

nej, zamontowanej na- lub podtynkowo na

s³upku przy furtce lub bramie. Warto

ochroniæ go przed deszczem i œniegiem

montuj¹c nad nim niewielki daszek. Niek-

tóre bramofony mog¹ byæ po³¹czone ze

skrzynk¹ na listy. 

Panel bramofonu mo¿e byæ podœwietlony

diod¹ pod przyciskiem wywo³ania lub miej-

scem z  nazwiskiem w³aœciciela domu. Bra-

mofony wykonuje siê najczêœciej z blachy.

Obudowy stalowe (nawet te zabezpieczone

pow³ok¹ galwaniczn¹ i lakierem) szybciej

zaczynaj¹ korodowaæ, dlatego lepiej zdecy-

dowaæ siê na bramofon nierdzewny – alu-

miniowy lub mosiê¿ny. 

Systemy domofonowe i wideofonowe pra-

cuj¹ na obni¿onym napiêciu 12 lub 24 V.

Wymagaj¹ wiêc zasilacza, który najczêœciej

umieszcza siê w budynku na tablicy bez-

piecznikowej. Obwód 230 V zasilaj¹cy

uk³ad i po³¹czony z zasilaczem wymaga za-

bezpieczenia wy³¹cznikiem nadmiarowo-

pr¹dowym 10 A. Zgodnie z obowi¹zuj¹cy-

mi przepisami zasilacz powinien mieæ Znak

Bezpieczeñstwa, który gwarantuje wymaga-

n¹ ochronê przeciwpora¿eniow¹.

Z KABLEM 
Wybieraj¹c domofon mamy do wyboru dwa

rodzaje sterowania: najprostszy analogowy,

albo bardziej skomplikowany cyfrowy.

W systemie analogowym ka¿dy unifon po-

³¹czony jest z bramofonem oddzielnym ka-

blem. Taki system idealnie sprawdza siê

w domach  jednorodzinnych, poniewa¿

urz¹dzeñ z regu³y nie jest du¿o – przewa¿-

nie jest to jeden bramofon i jeden lub dwa

unifony. Im wiêcej pod³¹czonych do syste-

mu elementów, tym gorsza jakoœæ po³¹czeñ,

dlatego w przypadku wielu elementów lub

w przypadku domu, w którym mieszka kil-

ka rodzin, lepiej sprawdzaj¹ siê systemy cy-

frowe. W wariancie cyfrowym liczba prze-

wodów jest niezale¿na od tego, jak wiele

osób korzysta z urz¹dzenia. Systemy cyfro-

we sk³adaj¹ siê z centralki cyfrowej i unifo-

nów wyposa¿onych w dekodery. Centrala

ma numeryczn¹ klawiaturê, na której wybi-

ja siê odpowiedni numer lub kod dostêpu,

¿eby otworzy³y siê drzwi lub furtka. System

cyfrowy mo¿e byæ po³¹czony z systemem

ochrony budynku. W takich domofonach

mo¿na te¿ regulowaæ czas otwarcia zamka,

d³ugoœæ  dzwonienia lub rozmowy. Kon-

strukcja unifonów w systemie cyfrowym

sprawia, ¿e gdy s³uchawka jest Ÿle od³o¿ona,

urz¹dzenie dzia³a prawid³owo, co nie jest

mo¿liwe w czêœci systemów analogowych.

Kombinacj¹ dwóch systemów s¹ systemy

analogowo-cyfrowe, w których analogowe

unifony ³¹czone s¹ z cyfrowym bramofo-

nem. Drzwi otwiera siê kodem lub kart¹ ko-

dow¹. Najprostsze domofony przewodowe

mo¿na ju¿ kupiæ za 200-300 z³. Instalacjê

wewnêtrzn¹, by nie by³a widoczna, trzeba

poprowadziæ w bruzdach pod tynkiem, za-

chowuj¹c odpowiednie odleg³oœci od in-

nych instalacji. Przewody zewnêtrzne uk³a-

da siê w ziemi na g³êbokoœci 20-80 cm, dla-

tego warto pomyœleæ o tym zanim zagospo-

darujemy tereny  zielone przed domem.  

NA FALI 
Monta¿ domofonów przewodowych nie jest

skomplikowany, ale wymaga sporo wysi³ku

zwi¹zanego z prowadzeniem kabli w ziemi

i œcianach. Alternatyw¹ dla nich s¹ domofo-

ny sterowane drog¹ radiow¹. Wówczas furt-

kê mo¿na otwieraæ z dowolnego miejsca do-

mu. Wystarczy tylko nacisn¹æ odpowiedni

przycisk w pilocie, a on drog¹ radiow¹ uru-

chomi zamek elektromagnetyczny. Rozwi¹-

zanie takie ma jednak wa¿ny minus, jest du-

¿o dro¿sze od domofonu tradycyjnego, na-

wet o 100%. Poza tym jest tak¿e ryzyko

„przejêcia” sygna³u przez intruza. 

OKIEM KAMERY
Czêsto zdarza siê, ¿e odleg³oœæ lub ogrodze-

nie uniemo¿liwiaj¹ podpatrzenie, kto stoi

przy furtce. Wówczas naszymi oczami mo¿e

byæ kamera zamontowana w wideofonie.

Jest ona urz¹dzeniem miniaturowym, ale

o du¿ym k¹cie widzenia. Po podœwietleniu

wi¹zk¹ promieni podczerwonych „widzi”

równie¿ w nocy. W domu zainstalowany

jest miniaturowy monitor, najczêœciej czar-

no-bia³y. System mo¿na wyposa¿yæ dodat-

kowo w szerokok¹tny obiektyw poszerzaj¹-

cy pole widzenia. W wideofonach stosuje

siê równie¿ kamery kolorowe z ciek³okry-

stalicznymi monitorami. Niestety, jakoœæ

obrazu jest wtedy daleka od doskona³oœci

(niska rozdzielczoœæ), a urz¹dzenie wymaga

dodatkowego oœwietlenia. Kamera w³¹cza

siê po wciœniêciu przycisku na bramofonie.

O instalacji domofonowej lub wideofonowej nale¿y pomy-
œleæ ju¿ na etapie budowy domu. Trzeba zaprojektowaæ in-
stalacjê wewnêtrzn¹ oraz wyprowadzenie jej na zewn¹trz.
Do furtki najlepiej doprowadziæ dwa kable: koncentryczny
(do obrazu) i jeden wielo¿y³owy.

Unifony uumo¿liwiaj¹ kkontakt zz pprzybyszem sstoj¹-

cym pprzed bbram¹

fo
t.
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Panel zzewnêtrzny ((bramofon) mo¿e mmieæ rró¿n¹ kko-

lorystykê

domofony.qxd  2007-02-23  12:30  Page 66



W niektórych modelach mo¿na j¹ urucho-

miæ, wciskaj¹c przycisk przy unifonie. 

Wideofon mo¿e równie¿ rejestrowaæ obra-

zy. Gdy nie ma nikogo w domu, a kamera

zostanie uruchomiona przez wciœniêcie

przycisku, przeka¿e zarejestrowany obraz

do pamiêci wraz z dat¹ i godzin¹ wizyty – co

mo¿na potem odtworzyæ. Jest to przydatne,

jeœli domownicy czêsto przebywaj¹ poza do-

mem. S¹ te¿ systemy bardziej zaawansowa-

ne technicznie. Po w³¹czeniu odpowiedniej

funkcji w unifonie kamera bêdzie rejestro-

wa³a obraz automatycznie, zapamiêtuj¹c go

w okreœlonych odstêpach czasowych (jest to

rodzaj monitoringu). Urz¹dzenia wyposa-

¿one w diody podczerwieni umo¿liwiaj¹ ob-

serwacjê terenu bez dodatkowego oœwietle-

nia nawet w nocy.

£ATWY WYBÓR?
Mo¿liwoœci kontrolowania i sterowania

otwieraniem i zamykaniem drzwi wejœcio-

wych, furki, czy bramy jest naprawdê wiele.

Wybór bêdzie prostszy, jeœli odpowiemy so-

bie na pytanie, czego tak naprawdê potrze-

bujemy i ile mo¿emy wydaæ na to pieniêdzy.

Dobrym kierunkiem jest kupowanie urz¹-

dzeñ sprawdzonych firm (to na pewno wy-

d³u¿y ich okres eksploatacji, szczególnie

tych montowanych na zewn¹trz) i przy ich

monta¿u korzystanie z us³ug autoryzowa-

nych instalatorów.                                            

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy na

nastêpnej stronie.

DOMOFONY I WIDEOFONY

NAJWA¯NIEJSZE

+ Mo¿na zainstalowaæ unifony w wielu

miejscach, by unikn¹æ koniecznoœci biega-

nia po domu, gdy ktoœ dzwoni do furtki.

Wideofony s¹ drogie, zakup najtañ-

szego to wydatek rzêdu kilkuset z³otych,

a te najbardziej zaawansowane technolo-

gicznie kosztuj¹ nawet kilka tysiêcy.

mit Im ddro¿sze uurz¹dzenia ttym llepszy

system. Wa¿ne by przy wyborze systemu

kierowaæ siê w³asnymi potrzebami, jeœli

z okna dobrze widaæ osobê stoj¹c¹ przed

furtk¹, nie ma sensu, na przyk³ad inwesto-

waæ w drogie wideofony.
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6 Wideofon mmo¿e mmieæ nnowoczesny, ffuturystycz-

ny ddesign np. sszklany ppanel

Wideofon wwyœwietla nna

monitorze tto, cco ddzieje siê pprzed

furtk¹

REKLAMA
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