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Domofony i wideofony s¹ najczêœciej
spotykanymi urz¹dzeniami chroni¹-

cymi posesjê przed niekontrolowanym
wejœciem na jej teren osób postronnych.
Zazwyczaj montuje siê je przy furtce lub
bramie wejœciowej le¿¹cej w pierwszej
strefie ochrony. W bardziej rozbudowa-

nych systemach mo¿emy kontrolowaæ
osoby zarówno przy furtce wejœciowej, jak
i przy drzwiach budynku. Istnieje rów-
nie¿ mo¿liwoœæ kontrolowania za poœred-
nictwem kamer ca³ej drogi od furtki do
budynku przebywanej przez wchodz¹c¹
osobê.
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Domofony 
i wideofony s³u¿¹ do

wygodnego 
komunikowania siê 

z przybywaj¹cymi 
goœæmi, ale równie¿ 
z osobami obcymi. 

Jednoczeœnie pozwalaj¹
na selekcjê osób, które

decydujemy siê 
zaprosiæ do domu.

D o m o f o n y  i  w i d e o f o n y

(nie)proszony

GOŚĆ



Domofony
W sklepach elektronicznych mo¿emy

kupiæ domofon cyfrowy lub analogowy.
Najprostsze systemy analogowe sk³adaj¹
siê z kasety zewnêtrznej �, zlokalizowa-
nej przy furtce wejœciowej, unifonu do-

mofonowego � ze s³uchawk¹ w budynku
i z przyciskiem uruchamiaj¹cym zamek
elektryczny w furtce. W systemach tych
obudowa kasety zewnêtrznej zawiera tak¹
liczbê przycisków z tabliczkami opisuj¹-
cymi ka¿dy z nich, ilu jest u¿ytkowników
�. Natomiast w systemach cyfrowych ka-

seta zewnêtrzna ma klawiaturê numerycz-
n¹ z wyœwietlaczem pokazuj¹cym wybra-
ny numer. Komunikacjê miêdzy kaset¹ 
a mieszkaniem zapewnia uk³ad elektro-
niczny. W systemach analogowych liczba
przewodów roœnie proporcjonalnie do
liczby u¿ytkowników. Natomiast w syste-
mach cyfrowych jest ona sta³a. G³ówn¹
zalet¹ systemów analogowych jest prosto-
ta konstrukcji, ³atwoœæ monta¿u i niska
cena. Dziêki temu s¹ one popularne. Jed-
nak¿e urz¹dzenia cyfrowe maj¹ nad ana-
logowymi tê przewagê, ¿e istnieje w nich
mo¿liwoœæ korzystania z wielu dodatko-
wych funkcji domofonu.

I tak zamek szyfrowy pozwala na
otwieranie furtki lub drzwi wejœciowych
bez u¿ywania klucza, tylko za pomoc¹ ko-
du wybieranego na klawiaturze. W czêœci
dostêpnych na rynku domofonów zapew-
niono mo¿liwoœæ samodzielnego zmie-
niania przez lokatora kombinacji cyfro-
wej kodu. Ka¿dorazowe jego u¿ycie przez
osobê wchodz¹c¹ na posesjê jest we wnê-
trzu domu sygnalizowane dŸwiêkiem.
Dostêpne s¹ równie¿ domofony z klawia-
tur¹ dotykow¹, odporn¹ na uszkodzenia
mechaniczne. Warto o nich pomyœleæ 
w miejscach szczególnie nara¿onych na
akty wandalizmu. Aby zapewniæ ci¹g³oœæ
dzia³ania domofonu nawet podczas zani-
ku napiêcia elektrycznego w sieci, urz¹-
dzenie wyposa¿a siê w zasilanie awaryjne
podtrzymuj¹ce jego pracê.

Na tym mo¿liwoœci siê nie koñcz¹.
Urz¹dzenie bowiem mo¿e przypominaæ 
o przypadkowym pozostawieniu otwar-
tych drzwi wejœciowych, a domofon wypo-
sa¿ony w zestaw g³oœno mówi¹cy pozwala
na komunikacjê z panelem bez u¿ycia s³u-
chawki. Równie¿ po naciœniêciu odpowied-
niego przycisku mo¿emy w³¹czyæ oœwie-
tlenie chodnika wiod¹cego do domu.

Z kolei funkcja interkomu pozwala
na komunikacjê miêdzy pomieszczenia-

mi, np. kuchni¹ i gara¿em. Wystarczy, ¿e
u¿ytkownik domofonu ze swojego po-
mieszczenia wystuka kod odpowiadaj¹cy
numerowi pomieszczenia potencjalnego
rozmówcy, a po³¹czy siê g³osowo z osob¹
przebywaj¹c¹ w tym pomieszczeniu. Jest
to rozwi¹zanie szczególnie polecane 
w przypadku dwu- lub trzykondygnacyj-
nego domu jednorodzinnego.

Funkcja sygnalizacji g³osowej jest
szczególnym udogodnieniem dla osób
niewidomych i s³abo widz¹cych. Domo-
fon sygnalizuje g³osowo, jakich przyci-
sków dotykamy.

Wideofony
Systemy wideofonowe pozwalaj¹ na

odbiór oprócz g³osu równie¿ obrazu �.
Podobnie jak w przypadku domofonu,
przy wejœciu na posesjê znajduje siê kase-
ta z przyciskiem � lub klawiatur¹ nume-
ryczn¹ �, za poœrednictwem której goœæ
sygnalizuje przybycie. Podniesienie przez
domownika s³uchawki uruchamia urz¹-
dzenie umo¿liwiaj¹ce rozmowê i obser-
wowanie goœcia �. W przypadku instala-
cji bardziej rozbudowanych system ka-
mer pozwala œledziæ krok po kroku drogê
osoby wchodz¹cej �. Zawsze mamy mo¿-
liwoœæ nieotworzenia kolejnych drzwi 
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� Kaseta zewnêtrzna domofonu analogowego
(fot. Cyfral)

� Kaseta zewnêtrzna dla domu dwurodzinnego
(fot. Gajdom)

� Wewnêtrzny monitor wideofonu (fot. Tema)

� Unifon to czêœæ domofonu znajduj¹ca siê 
w budynku (fot. Cyfral)
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i powiadomienia ochrony lub policji 
o najœciu przez osoby obce. 

Systemy wideofonowe dziel¹ siê na
systemy z przewodem koncentrycznym
lub bez tego przewodu. 

Funkcje standardowe systemu wide-
ofonowego bez przewodu koncentryczne-
go obejmuj¹: wywo³anie, przesy³ fonii 
i wizji, otwarcie elektrozaczepu, podgl¹d
wizji. Mo¿na je rozbudowaæ co najwy¿ej 
o dodatkowe kamery i panele wejœciowe.
Zalet¹ tego systemu jest mo¿liwoœæ wy-
miany istniej¹cego systemu domofonowe-
go na wideofonowy bez koniecznoœci
zmiany okablowania. 

Systemy z przewodem koncentrycz-
nym oprócz standardowych funkcji wy-
mienionych wy¿ej mog¹ zostaæ rozbudo-
wane o kolejne: interkom, dodatkowe
kamery, dodatkowe wejœcia z panelami
wideofonowymi, mo¿liwoœæ rejestracji
zdjêæ goœci pod nieobecnoœæ gospodarzy
(modu³ pamiêci), podgl¹d wizji na od-
biorniku TV (poprzez wejœcie wideo).
Interkom pozwala na wywo³anie dodat-
kowego monitora b¹dŸ s³uchawki. Dziê-
ki tej funkcji mo¿emy siê porozumiewaæ
równie¿ z osobami znajduj¹cymi siê we-
wn¹trz budynku.

Kamery stosowane w systemach wi-
deofonowych mog¹ „widzieæ” równie¿ 
w nocy, dziêki  podœwietlaniu promienia-
mi podczerwonymi. Wyposa¿enie kamery
w obiektyw szerokok¹tny poszerza pole
widzenia. W wideofonach stosuje siê ka-
mery monochromatyczne (czarno-bia³e) 
i kolorowe z monitorami ciek³okrysta-
licznymi. Wad¹ kamer kolorowych jest
niska jakoœæ obrazu spowodowana ma³¹

rozdzielczoœci¹ i koniecznoœci¹ oœwietla-
nia pola widzenia kamery.

Systemy wideofonowe mo¿na wypo-
sa¿yæ w modu³ pamiêci, pozwalaj¹cy na
zapis obrazu i dŸwiêku przekazywanego 
z kamery i mikrofonu podczas naszej nie-
obecnoœci. Kupuj¹c kamerê powinniœmy
zwróciæ uwagê na minimaln¹ temperatu-
rê, podczas której pracuje ona prawid³o-
wo. Inaczej zim¹ mo¿emy byæ zaskoczeni
niefunkcjonowaniem wideofonu.

Przed podjêciem ostatecznej decyzji 
o wyborze danego rozwi¹zania, najlepiej
zasiêgn¹æ opinii w dwóch – trzech firmach
instaluj¹cych domofony i wideofony. Ro-
zmowy te ukierunkuj¹ nasze oczekiwania

w stosunku do systemu i pozwol¹ dobraæ
optymalne rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce za-
sobnoœæ naszego portfela. �

Dom2 0 0 5 3

D o m o f o n y  i  w i d e o f o n y

� Wewnêtrzny monitor wideofonu 
(fot. Gajdom)

� Kamera kontroluj¹ca drogê miêdzy ogro-
dzeniem a budynkiem (fot. Gajdom)

� Kaseta zewnêtrzna analogowego wideofonu
(fot. Dunifex) 

� Kaseta zewnêtrzna z klawiatur¹ cyfrowego
wideofonu (fot. Gajdom)

firmy:            

CODI

(22) 834 66 26 www.codi.pl

CYFRAL

(42) 639 98 70 www.cyfral.pl

DUNIFEX

(91) 814 97 87 www.dunifex.com.pl

GAJDOM

(22) 846 82 72

KROZBI TRONIK

(74) 867 36 58 www.krozbitronik.com.pl

KRYSZTOFIAK

(61) 822 15 90 www.krysztofiak.pl

LAB TRONIK

(22) 858 73 90 www.labtronik.pl

LASKOMEX

(42) 672 44 00 www.laskomex.com.pl

MIWI URMET

(42) 616 21 00 www.miwiurmet.com.pl

TEMA

(22) 878 03 47 www.tema.pl

VOLTA

(22) 572 90 21 www.volta.com.pl

Co, za ile:              
zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego –  
w zestawie p³yta czo³owa z przyciskiem (wykonana
z aluminium, podœwietlana ¿arówk¹, miejsce na wizy-
tówkê), obudowa podtynkowa, hermetyczna z uszczel-
k¹ (wymiary puszki 114x118x45 mm), modu³ roz-
mówny przykrêcany od wewn¹trz do p³yty czo³owej,
zasilacz mocowany na euro szynie, zasilanie 230 V,
unifon z przyciskiem do zwalniania elektrozaczepu.
Do zestawu mo¿na pod³¹czyæ równolegle dodatkowo
dwa unifony – cena 450 z³; 
unifon – w kolorze bia³ym; z przyciskiem do zwalnia-
nia zaczepu elektromagnetycznego. Mo¿na go u¿yæ do
instalacji domofonowych 4-, 5- lub 6-¿y³owych – cena
50 z³;
kaseta rozmówna – stalowa, ocynkowana, kolor czar-
ny. Jeden przycisk wywo³ania, g³oœnik, mikrofon, wi-
zytówka podœwietlana diod¹ LED, daszek. Zabezpie-
czenie antykradzie¿owe (2 œruby przykrêcane specjal-
nym kluczem). Wykonanie natynkowe. Wymiary ka-
sety: 63x195x25 mm. Wspó³pracuje z zasilaczem do-
mofonowym uniwersalnym oraz unifonem do instala-
cji 5- i 6-¿y³owych – cena 70 z³;
– kaseta z dwoma przyciskami wywo³ania – cena 75 z³;
wideofon – w zestawie kamera, monitor; monta¿ na-
tynkowy. Wymiary 140x100x48 mm. 480 linii, zasila-
nie 230 V. Instalacja kamera – monitor 4-przewodowa
+ 2 ¿y³y – zaczep elektromagnetyczny – cena 870 z³.

Info Rynek


