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Nowoczesna instalacja bazuj ca na 
inteligentnej centrali alarmowej 
ochroni nie tylko wn trze domu, 

lecz tak e teren wokó  niego. Wykorzystuje 
do tego „uszy i oczy”, czyli ró nego rodza-
ju czujki. Ze wzgl du na miejsce monta u
mo na podzieli  je na trzy grupy: zewn trz-
n , obwodow  i wewn trzn .

OCHRONA ZEWN TRZNA
Na t  pierwsz  lini  obrony przed intruza-
mi sk adaj  si  urz dzenia przystosowane 
do pracy w nieprzyjaznych warunkach ro-
dowiskowych, np. na mrozie czy w desz-
czu, takie jak aktywne bariery podczerwieni 
i czujki ruchu. Pierwsze urz dzenia tworz
niewidzialny „p ot” z wi zek promieniowa-
nia podczerwonego, idealnie sprawdz  si
wi c do ochrony np. furtki czy bramy wjaz-
dowej. Z kolei zewn trzne czujki ruchu za-
bezpiecz  du e obszary: jedno takie urz dze-
nie mo e nadzorowa  nawet 100 m2 terenu. 
Niektóre modele oferuj  tak e dodatkow
funkcjonalno , np. OPAL Plus posiada wbu-
dowany czujnik zmierzchu, dzi ki czemu 
mo e by  u yta tak e do sterowania o wie-
tleniem czy prac  rolet.

OCHRONA OBWODOWA
Zadaniem urz dze  z tej grupy jest zabez-
pieczenie wej  do domu: drzwi, okien, bra-
my gara owej itp. Najpopularniejsze s  tu 
czujki magnetyczne, sk adaj ce si  z dwóch 
elementów: jeden umieszczany jest na ele-

mencie ruchomym (np. skrzydle drzwi), 
a drugi na sta ym (np. futrynie). Dzi ki 
temu, gdy z odziej cho by uchyli tak zabez-
pieczone drzwi lub okna, uruchomiony zo-
stanie alarm. Warto równie  zamontowa
czujki wibracyjne, które reaguj  na pró-
by si owego otwarcia, np. wywa ania czy 
uszkodzenia zawiasów. Do ochrony okien 
mo na dodatkowo zastosowa  czujki aku-
styczne, takie jak INDIGO, które reaguj  na 
charakterystyczny brz k t uczonego szk a. 
Z kolei do zabezpieczenia przestrzeni pod 
balkonem lub okien piwnicznych warto 
u y  wspomnianych wcze niej barier IR. 

OCHRONA WEWN TRZNA
Ewentualn  obecno  w amywacza w domu 
szybko wychwyc  wewn trzne czujki ru-
chu. Do najpopularniejszych nale  urz -

dzenia z czujnikiem podczerwieni, np. 
GRAPHITE czy mniejsza AMBER, oraz 
tzw. czujki dualne, takie jak GREY, któ-
re do wykrywania wykorzystuj  dodatko-
wo tor mikrofalowy. Urz dzenia te s  bar-
dziej odporne na fa szywe alarmy i mog
by  stosowane np. w pomieszczeniach nara-
onych na wyst powanie przeci gów. Gama 

czujek wewn trznych jest bardzo szeroka, 
tak samo jak oferowana przez nie funkcjo-
nalno . Przyk adowo, czujki ruchu z funk-
cj  PET umo liwiaj  zwierzakowi swobod-
ne poruszanie si  po domu bez wzbudzania 
alarmu. System alarmowy warto tak e uzu-
pe ni  o czujki wykrywaj ce wczesne ozna-
ki po aru, zalania czy wycieku gazu.  

Dom bezpieczny od bramy a  po wn trze
Stworzenie efektywnego 
systemu alarmowego to 
nie atwa sztuka. Na co zwróci
uwag , by ca a nasza posesja 
by a bezpieczna? 
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