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Decyduj c si  od samego pocz tku na 
bezprzewodow  lub hybrydow  in-
stalacj  alarmow , zyskujesz pew-

no , e z biegiem czasu b dziesz móg  bez-
inwazyjnie rozbudowywa  swój system 
o kolejne urz dzenia. Unikniesz dzi ki temu 
konieczno ci przeprowadzenia dodatkowych 
prac remontowych zwi zanych z przeprowa-
dzeniem i zamaskowaniem kabli.

ROZBUDOWA O KOLEJNE 
URZ DZENIA
Decyzja o rozbudowie systemu alarmowego 
towarzyszy cz sto takim okoliczno ciom, jak 
przebudowa lub remont domu. Przyk adem 
mo e by  chocia by sytuacja, w której po-
trzebujemy dodatkowych pokoi, wi c decy-
dujemy si  na wyko czenie poddasza, któ-
re dotychczas nie by o jeszcze u ytkowane. 
Je li dot d kondygnacja sta a pusta, jej za-
bezpieczenie by o wy cznie podstawo-
we. Przeznaczaj c powierzchni  do u ytku 
i dziel c j  na kilka pomieszcze , nale y za-
dba  o dodatkowe czujki ruchu – np. AQUA 
Luna, która przy okazji do wietli schody na 
pi tro zwi kszaj c bezpiecze stwo domow-
ników. W przypadku, gdy na naszej pose-
sji powstan  zupe nie nowe obiekty, u y-
te zabezpieczenia trzeba dostosowa  do ich 
funkcji. Dobrym przyk adem jest gara  – za-
równo wolnostoj cy, jak i w formie dobu-
dówki. W obu przypadkach zadbamy przede 
wszystkim o bram  wjazdow , montuj c na-
jazdow  czujk  magnetyczn . Ponadto, za-
bezpieczymy lini  wej cia stosuj c kurtyno-
we czujki ruchu, np. AGATE, w oknach za
umie cimy czujki magnetyczne, wibracyjne 
oraz st uczenia szyby.

JESZCZE WI CEJ FUNKCJI
Rozbudowa systemu alarmowego mo e by
równie  odpowiedzi  na sytuacj , w któ-

rej dotychczasowe jego funkcje przestaj  by
dla nas wystarczaj ce – potrzebujemy czego
wi cej: jeszcze bardziej kompleksowej ochro-
ny, wi cej mo liwo ci sterowania lub zupe -
nie nowych funkcjonalno ci. Mo e to by
spowodowane nowymi okoliczno ciami, np. 
gdy w naszym domu pojawi  si  pies, mo e-
my szybko wymieni  wszystkie czujki ru-
chu na takie z funkcj  PET. Gdy zamieszka 
z nami osoba starsza lub obecne w ród do-
mowników dzieci zaczn  by  coraz bardziej 
samodzielne, mo emy rozbudowa  system 
o mo liwo  dost pu za pomoc  breloków 
i kart zbli eniowych, co u atwi im swobod-
ne korzystanie z zabezpiecze  bez koniecz-

no ci zapami tywania hase . Inn  funkcjo-
nalno ci , która wp ynie na wygod ycia 
codziennego, jest mo liwo  zdalnego ste-
rowania m.in. o wietleniem, ogrzewaniem, 
klimatyzacj , czy np. roletami, za po red-
nictwem systemu alarmowego. Dzi ki temu, 
zyskamy mo liwo  zarz dzania zarów-
no alarmem, jak i wymienionymi zadania-
mi automatyki domowej przy pomocy jedne-
go urz dzenia steruj cego – manipulatora, 
pilota lub smartfona z dedykowan  aplikacj
mobiln . Mo emy te  doda  urz dzenia, któ-
re wykryj  pocz tki zalania czy po aru.  

Dzisiejszy wiat pe en jest zmienno ci. Zmieniamy si  my sami, 
nasze potrzeby, preferencje, tryb ycia. Zmieniaj  si  równie
nasze wymagania wobec urz dze  dbaj cych na co dzie  o to, 
co niezmiennie jest dla nas najwa niejsze – bezpiecze stwo. 
Aby system alarmowy móg  podo a  rosn cym oczekiwaniom, 
powinien cechowa  si  m.in. du  elastyczno ci  oraz 
mo liwo ci  rozbudowania go w dowolnej chwili o kolejne 
funkcjonalno ci.
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