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BEZPIECZNY I INTELIGENTNY DOM

fot. A. OLSZEWSKA-KKRYSZTOFIAK

Tak naprawdê o naszym
przysz³ym bezpieczeñstwie
nale¿y myœleæ ju¿ na etapie
zakupu dzia³ki, wyboru
projektu domu i ustawienia
na dzia³ce. Jeœli wtedy
pope³nimy b³êdy mo¿e siê
okazaæ, ¿e ochrona bêdzie
o wiele bardziej kosztowna
ni¿ mo¿na siê spodziewaæ,
a w skrajnych przypadkach,
pomimo du¿ych kosztów
nie bêdzie mo¿na uzyskaæ
oczekiwanego jej poziomu.

STEFAN JERZY SIUDALSKI

SYSTEMY ALARMOWE

Nie wpuœciæ intruza
Z

anim sfinalizujemy zakup dzia³ki
sprawdŸmy, w jakim s¹siedztwie
przyjdzie nam mieszkaæ. PrzyjaŸni,
¿yczliwi i uczynni s¹siedzi to czêsto wiêcej
ni¿ dobrej klasy system alarmowy i ostry
pies razem wziête. Oczywiœcie, najlepiej jeœli zamierzamy mieszkaæ w licznym gronie
sprawdzonych przyjació³. Ochrona jednego, szczególnie bardzo zagro¿onego obiektu jest, oczywiœcie, mo¿liwa, ale te¿ bardzo
kosztowna i problematyczna (je¿eli nie da
siê zapewniæ monitoringu). Najbezpieczniej jest tam, gdzie siê wszyscy od lat znaj¹. Nie bez powodu w³amania na wsiach
nale¿¹ do rzadkoœci. Tam ka¿dy „nowy”
jest natychmiast zauwa¿any.
Cz³owiek bogaty jest bardziej bezpieczny jeœli mieszka wœród bogatych ni¿ wtedy, gdy
mieszka wœród biedniejszych od siebie.
Tam gdzie s¹ du¿e pieni¹dze jest ³atwiej
o legalny zarobek dla „bezrobotnych”
z okolicy, wiêc bêd¹ mniej utrudniali ¿ycie
drobnymi kradzie¿ami.
S¹siedztwo targowisk, stadionów itp. mo¿e
byæ uci¹¿liwe nie tylko ze wzglêdu na du-
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¿y ruch, œmiecenie czy ha³as, ale przede
wszystkim dlatego, ¿e nowe twarze nie s¹
zauwa¿ane, ³atwiej wiêc o tzw. wywiad z³odziejski czy bezkarne opuszczenie terenu
po w³amaniu b¹dŸ kradzie¿y.
Natomiast s¹siedztwo transformatorów,
stacji energetycznych, maszyn wytwarzaj¹cych drgania i zak³ócenia elektromagnetyczne, nadajników radiowych i telewizyjnych, lotnisk i tras podchodzenia samolotów do l¹dowania mo¿e uniemo¿liwiæ zastosowanie pewnych typów czujek.
Zbyt w¹ska parcela ogranicza wachlarz
mo¿liwych zabezpieczeñ. Po prostu niektóre systemy ochrony zewnêtrznej wymagaj¹ zachowania pewnej minimalnej odleg³oœci od ogrodzenia.
Ci co mieszkaj¹ w miastach bywaj¹ niezmiernie zdziwieni, gdy okazuje siê, ¿e ku-

Pomyœl o alarmie jeszcze
przed wizyt¹ z³odzieja.
PóŸniej mo¿esz ju¿ nie
mieæ czego chroniæ!

pili dzia³kê poza zasiêgiem telefonów komórkowych. Ale takie miejsca s¹ nawet
w Warszawie i na jej obrze¿ach. Zasiêg
musi byæ pewny i najlepiej ka¿dej sieci, poniewa¿ od tego mo¿e zale¿eæ bezpieczeñstwo. Przy du¿ych zagro¿eniach powiadomienie do stacji monitorowania powinno
iœæ przynajmniej dwoma niezale¿nymi kana³ami – jeden z nich to telefonia GSM.

PROJEKT
DOMU I DZIA£KA
Wzajemne zale¿noœci miêdzy domem a jego najbli¿szym otoczeniem decyduj¹, czy
bêdzie mo¿na zastosowaæ zewnêtrzn¹
ochronê, czyli zapewniæ wykrywanie agresji ju¿ w linii p³otu lub miêdzy p³otem
a œcianami budynku, oraz jakie rodzaje
systemów bêdziemy mieli do wyboru.
Jeden z najlepszych systemów ochrony zewnêtrznej, impedancyjny, podziemny,
a wiêc niewidoczny i dziêki temu trudny
do wykrycia oraz zniszczenia mo¿na stosowaæ w³aœciwie tylko wtedy, gdy dom jest
wolno stoj¹cy. Przy czym zachowana musi
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byæ odleg³oœæ ok. 2-4 m od po³o¿onych
pod ziemi¹ kabli detekcyjnych do p³otu
i œcian domu. Jeœli budynek jest kanadyjczykiem lub domem z bali, mo¿e siê okazaæ, ¿e kable musz¹ byæ oddalone od œcian
budynku o min. 4 m, bo fale elektromagnetyczne przez nie przenikaj¹ prawie bez
t³umienia.
Trzeba te¿ uwzglêdniæ roœlinnoœæ. Korzenie niektórych drzew mog¹ zniszczyæ
przewody (œwiat³owody, kable sensorowe
itp.) zamontowane pod ziemi¹, a spadaj¹ce
ciê¿kie owoce – w³¹czyæ alarm. Ruchome
ga³êzie oraz nieskoszona trawa mog¹ zak³ócaæ pracê torów podczerwieni i czujek
mikrofalowych dopplerowskich. Nawet
zbieraj¹ca siê w ka³u¿e woda bywa przyczyn¹ fa³szywych alarmów bramek mikrofalowych i systemu impedancyjnego.
B³êdy pope³nione podczas projektowania
domu i w czasie jego u¿ytkowania mog¹
znacznie utrudniæ i skomplikowaæ zaprojektowanie systemu ochrony zapewniaj¹cego szybkie wykrywanie przestêpcy.

PLANOWANIE OCHRONY
Na rynku jest oferowanych kilkadziesi¹t
ró¿ni¹cych siê zasad¹ wykrywania systemów, czujek i czujników. Do ochrony domów jednorodzinnych najczêœciej s¹ oferowane czujki pasywne podczerwieni,
kontaktrony (czujki reaguj¹ce na zmiany
pola magnetycznego – maj¹ postaæ szklanej rurki z zatopionymi w niej z³oconymi
blaszkami (stykami), które ³¹cz¹ siê i roz³¹czaj¹ w polu „na³adowanym” przez magnes) i czasami czujki t³uczenia szk³a. Takie zestawy wykrywaj¹ pi¹t¹ albo nawet
szóst¹ fazê agresji 1, czyli pomimo zamontowania systemu alarmowego straty
mog¹ byæ du¿e, zw³aszcza jeœli interwencja
siê opóŸni.
W planowaniu ochrony obowi¹zuje kilka
zasad. Na pierwszym miejscu jest maksyma „o skutecznoœci ochrony decyduje czas
bezkarnego dzia³ania przestêpcy”. Czynnik czasu jest bowiem decyduj¹cy
w ochronie. Có¿ z tego, ¿e system alarmowy zadzia³a, jeœli do czasu, gdy pojawi siê
ochrona, przestêpcy mog¹ spowodowaæ
du¿e straty.
Drug¹ równie wa¿n¹ zasad¹ jest: „o skutecznoœci ochrony decyduje jej najs³absze
ogniwo”. Obrazowym tego przyk³adem
jest monta¿ drzwi antyw³amaniowych
i zwyk³ych okien. Jaki z³odziej bêdzie siê
mêczy³ z takimi drzwiami, skoro „bezboleœnie” wejdzie przez okno?

1 Miejsca wykrywania zagro¿eñ – podzia³ na strefy
Pierwsza faza – intruz podchodzi do ogrodzenia. Zabezpieczenie wa¿ne zw³aszcza w przypadku samotnych siedlisk. Mo¿na to zrobiæ na bazie wideodetektorów a tak¿e, jeœli ziemia na zewn¹trz ogrodzenia jest nasz¹ w³asnoœci¹, za pomoc¹ systemów podziemnych, np. kabli sensorowych czy œwiat³owodów. Co prawda mog¹ byæ problemy z fa³szywymi alarmami powodowanymi przez zwierzêta, ale
zawsze jest coœ za coœ.
Druga faza agresji zaczyna siê na linii ogrodzenia, obejmuje jego przecinanie, naginanie i wspinanie
siê po nim. Mo¿e to byæ wykrywane, jeœli p³ot jest z siatki lub prêtów metalowych, a s³upki s¹ te¿ metalowe, ewentualnie murowane, ale cienkie. Systemy montowane na siatkach, w zale¿noœci od wersji, mog¹ dzia³aæ w oparciu o:
Q œwiat³owody (specjalne mikrofonowe) – szczególnie polecane do ochrony rozleg³ych terenów;
Q kable pojemnoœciowe – podobne do koncentrycznych, które reaguj¹ jak mikrofony lub czujki wibracyjne;
Q przewodowe kable wibracyjne – specjalne przewody wykrywaj¹ce drgania.
Trzecia faza agresji to pokonywanie p³otu gór¹. Na szczycie p³otu mo¿na montowaæ:
Q bariery mikrofalowe – stosuje siê sporadycznie;
Q bariery aktywne podczerwieni – z przynajmniej dwoma torami, aby wykluczyæ fa³szywe alarmy powodowane przez ptaki – maj¹ zasiêg do oko³o 70 m;
Q czujki pasywne podczerwieni w wersji w¹skok¹tnej – kurtyna ma zasiêg nawet do 180-200 m;
Q któr¹œ z wersji systemów do p³otu siatkowego, jeœli jest na nim drut kolczasty.
We wszystkich tych przypadkach zalecane jest, aby wysokoœæ p³otu przekracza³a 2 m.
Czwarta faza to wykrywanie zagro¿enia miêdzy p³otem a œcian¹ budynku. Tu znajduj¹ zastosowanie
g³ównie systemy podziemne:
Q impedancyjne (perymetryczne) – dwa kable pojedyncze (lub jeden podwójny), z których jeden jest
nadajnikiem fal radiowych, a drugi odbiornikiem – gdy pojawi siê w ich bezpoœrednim s¹siedztwie
obiekt poch³aniaj¹cy fale (cz³owiek, zwierzê), inicjowany jest alarm;
Q mikrofonowe – specjalne œwiat³owody lub geofony – nastawione na wykrywanie dŸwiêków charakterystycznych dla poruszaj¹cych siê osób;
Q ró¿nicowo-ciœnieniowe – zwane te¿ detektorami liniowymi – wykrywaj¹ zmiany nacisku na grunt.
W naszych warunkach klimatycznych wymagaj¹ u³o¿enia w alejkach ¿wirowych.
Pi¹ta faza jest zwi¹zana z prób¹ dostania siê przez drzwi zewnêtrzne, okna, œciany, dach itd. Do wykrywania takich dzia³añ s³u¿¹ elementy umieszczane na zewnêtrznej stronie œciany, w samej œcianie
(oknie lub drzwiach), jak i zamontowane wewn¹trz pomieszczenia.
Szósta faza – czyli ta, której wykrywanie najczêœciej oferuj¹ instalatorzy systemów alarmowych – daje sygna³ alarmu dopiero przy wchodzeniu lub nawet po wejœciu intruza do domu. Te systemy w wiêkszoœci oparte s¹ na czujkach pasywnych podczerwieni montowanych wewn¹trz domu, wspieranych
kontaktronami na drzwiach a czasami tak¿e na oknach.
Siódma faza – to wybrane punkty, przedmioty, urz¹dzenia lub miejsca wewn¹trz domu (np. obrazy,
sejf, gabinet itp.) – zestawy czujek mog¹ byæ zró¿nicowane, od pu³apek na kontaktronach po specjalne czujki zawieszeniowe.
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Te czujki zamocowane w s³upkach w ogrodzie
uchroni³y dom przed napadem

PIERWSZA LINIA
OBRONY, CZYLI
OCHRONA ZEWNÊTRZNA
Dobór rozwi¹zañ jest ustalany indywidualnie ze wzglêdu na oczekiwania u¿ytkownika, charakterystyczne cechy dzia³ki i jej
otoczenia. Czujniki systemów zewnêtrznych musz¹ sprostaæ wyzwaniom i warunkom zgo³a innym ni¿ panuj¹ce wewn¹trz
domu. Musz¹ one na przyk³ad byæ odporne na skrajne ró¿nice temperatury, opady
deszczu i œniegu, mg³ê, podmuchy wiatru,
musz¹ uwzglêdniaæ konfiguracjê terenu,
ruch uliczny oraz obecnoœæ zwierz¹t – i z
ca³ym tym baga¿em powinny dzia³aæ niezawodnie, bez wzbudzania fa³szywych
alarmów.

Cena systemu jest dobrym
wskaŸnikiem jego
skutecznoœci
Im wczeœniej zostaniemy powiadomieni
o naruszeniu zabezpieczeñ, tym wiêcej bêdzie czasu na podjêcie konkretnych dzia³añ. Dlatego najlepiej ustawiæ pierwsze
„zapory” ju¿ w linii ogrodzenia.

KABEL WIBRACYJNY NA P£OCIE
Warunki niezbêdne, aby system dzia³a³:
Q sztywny p³ot metalowy – siatka, prêty,
kratownica – jeœli s³upki murowane, to tylko cienkie;
Q brak s¹siadów za ogrodzeniem lub zak³óceñ przez nich powodowanych, np.
skacz¹cego na ogrodzenie psa, dzieci, ga³êzi ocieraj¹cych siê o p³ot.
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System mo¿na za³o¿yæ samemu – jest oferowany tak¿e w gotowych zestawach do samodzielnego monta¿u. Koszt systemu
chroni¹cego dzia³kê 700-metrow¹ jest tylko niewiele wy¿szy od przeznaczonego dla
posesji o powierzchni 2500 m2, poniewa¿
najdro¿sze s¹ kontrolery, a nie sam kabel
(koszt ca³oœci to ok. 4000-4500 z³). Do ceny systemu trzeba doliczyæ koszt ochrony
bramy (ok. 1000-2000 z³) – mo¿e to byæ odpinany kabel wibracyjny (bramy przesuwne), bramka pasywna podczerwieni, aktywna podczerwieni lub nawet bramka mikrofalowa (droga). Oferowanych jest kilka
wersji takich zabezpieczeñ – mog¹ mieæ
ró¿ne nazwy sugeruj¹ce odmienne ni¿ opisa³em dzia³anie.
Przy wyborze konkretnego systemu warto
zwróciæ uwagê na ³atwoœæ naprawiania
przeciêtego kabla detekcyjnego – wa¿ne
jest, czy mo¿na to wykonaæ szybko i samemu.
Przeciwskazania
Ogrodzenie murowane albo inne masywne
(np. prefabrykaty betonowe)
Zalety
System jest tani i wykrywa wczesn¹ fazê
agresji (drug¹ fazê z siedmiu). Mo¿na
chroniæ i bardzo ma³¹, i du¿¹ dzia³kê.
Przyk³ad
Systemy wykrywaj¹ce agresjê ju¿ w linii
p³otu w wiêkszoœci s¹ przeznaczone do
ochrony dwóch stref, tak jak np. AN 303,
który obejmuje swoim zasiêgiem dwa odcinki po 300 metrów i – co ciekawe – ma
mo¿liwoœæ pods³uchu miejsca ochrony. System AN 305 mo¿e chroniæ cztery strefy po
350 m. Te dwa systemy wystêpuj¹ pod nazw¹ systemu wibracyjnego. Natomiast system Intrepid, z kablem detekcyjnym,
umo¿liwia tworzenie wielu stref o d³ugoœci
do 200 metrów ka¿da, ze wskazaniem
miejsca agresji z dok³adnoœci¹ do 3 m.

PODZIEMNY KABEL IMPEDANCYJNY
S¹ oferowane dwa rozwi¹zania:
Q z pojedynczym kablem, w którym s¹
dwa przewody: nadawczy i odbiorczy;
Q z dwoma kablami.
W przypadku pojedynczego kabla szerokoœæ strefy wykrywania jest sta³a i tylko to,
co znajduje siê w s¹siedztwie przewodu
decyduje o zmniejszeniu siê lub zwiêkszeniu szerokoœci tej strefy. Natomiast dwa
kable pod ziemi¹ daj¹ o wiele wiêksz¹ szerokoœæ strefy wykrywania (dok³adnoœæ
u³o¿enia kabla ma mniejsze znaczenie dla
skutecznoœci wykrywania). System dzia³a

w ten sposób, ¿e jeden z kabli jest nadajnikiem, a drugi odbiornikiem. Naruszenie
strefy w najbli¿szym s¹siedztwie kabla powoduje zmianê rozchodzenia siê fal radiowych, co wywo³uje alarm.
System nie jest wra¿liwy na zamarzanie
ziemi. Mo¿na go k³aœæ pod trawnikiem
i betonem, chocia¿ najlepiej sprawuje siê,
gdy pojedynczy odcinek kabla znajduje siê
pod jednorodn¹ powierzchni¹. Kable detekcyjne uk³ada siê pod powierzchni¹
gruntu na g³êbokoœci od kilkunastu do kilkudziesiêciu centymetrów.
Przeciwwskazania
Niektóre systemy tego typu s¹ wra¿liwe na
faluj¹c¹ wodê, dlatego teren tak trzeba
ukszta³towaæ, aby nad kablami nie zbiera³a siê woda g³êbsza ni¿ kilka centymetrów.
Ustawianie latarni musi byæ konsultowane
z projektantem systemu. Poprawnie nale¿y
wykonaæ skrzy¿owania z innymi instalacjami podziemnymi – pod k¹tem prostym,
a z kablami sieci elektrycznej z separacj¹
wzajemnego oddzia³ywania.
Na ma³ych dzia³kach (poni¿ej 1300 m2)
a tak¿e w „kanadyjczykach” trzeba dok³adnie sprawdziæ, czy ruch osób za p³otem lub wewn¹trz domu nie bêdzie wywo³ywa³ alarmu. Co prawda strefa wykrywania jest dok³adnie okreœlona, lecz nie
mo¿na wykluczyæ tego, ¿e np. przeje¿d¿aj¹ce samochody bêd¹ zak³óca³y pracê
systemu.

Kabel wibracyjny na p³ot
i zamontowany na siatce
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Zalety
Podziemne kable daj¹ najwiêksz¹ gwarancjê wykrycia agresji bez wzglêdu na warunki atmosferyczne. Mo¿liwa jest kalibracja
czu³oœci tak, aby nie by³y wykrywane ma³e
zwierzêta. Strefa wykrywania nie wymaga
odœnie¿ania, a teren mo¿e byæ pofa³dowany.
Cena
Od oko³o 80-150 tys. z³. System mo¿e sk³adaæ siê z jednej strefy, dwóch (typowe)
a nawet dziesiêciu (wtedy cena mo¿e przekroczyæ 200 tys. Maksymalne d³ugoœci odcinków kabla to 150-200 m.
Przyk³ady
System Panther II (prod. Senstar Stellar)
w zestawach A,B,C,D,E do jednej (100150 m) lub dwóch stref (100-150 m).

STÓJ ! JESTEŒ W UKRYTEJ KAMERZE...
Poniewa¿ w³¹czenie siê alarmu nie oznacza zawsze takiego samego zagro¿enia, warto wydaæ dodatkowe kilka tysiêcy z³otych na kamery zewnêtrzne. S¹ tanie, a umieszczenie trzech lub czterech (na
dzia³ce do 700 m2 nawet tylko dwóch) pozwala ustaliæ bez wychodzenia z domu, co dzieje siê na zewn¹trz. Kamery mo¿na zamontowaæ samemu!
Systemy zewnêtrzne generuj¹ wiêksz¹ liczbê fa³szywych alarmów ni¿ wewnêtrzne – niemniej wczesne wykrywanie zagro¿enia i g³oœne sygnalizowanie na ogó³ odstrasza doœæ skutecznie przestêpców.
Dobre rozmieszczenie – kamery s¹
umieszczone na zewn¹trz, mo¿liwe jest
zastosowanie wideodetekcji, ma³a
strefa martwa (zaznaczona na czerwono) nie ma znaczenia, poniewa¿ podejœcie do niej jest wykrywane przez obie
kamery.

CZUJKI DUALNE
Przez ostatnie kilka lat kilkakrotnie zwiêkszy³a siê oferta czujek przeznaczonych do
pracy na zewn¹trz. S¹ to prawie wy³¹cznie
czujki pasywne podczerwieni i dopplerowskie mikrofalowe umieszczone w jednej
obudowie. Czujka pasywna najlepiej wykrywa ruch równoleg³y do jej lustra, a mikrofalowa ma najwiêksz¹ czu³oœæ wykrywania
wtedy, gdy obiekt zbli¿a siê do niej lub oddala (ruch prostopad³y do czujki). Czujki
maj¹ jedno wyjœcie alarmowe, które albo
jest fabrycznie ustawiane, albo mo¿na je
ustawiæ. Czasami jest oferowana wersja,
umo¿liwiaj¹ca generowanie sygna³u alarmu
tak¿e wtedy, gdy w krótkim czasie (np.
w ci¹gu 10 sekund) ka¿da z czujek da niezale¿ny sygna³ wykrycia ruchu.
Typowe pole wykrywania tych czujek to 1520 m przy k¹cie widzenia 90°. S¹ te¿ czujki
dualne o w¹skim k¹cie widzenia (strefa wykrywania np. o szerokoœci ok. 1 m).
Zalecenia i uwagi
Tam, gdzie wystêpuje du¿e zagro¿enie, warto wybraæ czujki z antymaskingiem. Poniewa¿ s¹ montowane na œcianie budynku mo¿e okazaæ siê, ¿e ich zasiêg obejmie miejsca,
nad którymi nie chcemy sprawowaæ kontroli. Zasiêg mo¿na regulowaæ:
Q wybieraj¹c odpowiedni rodzaj czujki;
Q montuj¹c czujki na okreœlonej wysokoœci pod pewnym k¹tem do œciany – a nie
równolegle – pole wykrywania „u³o¿y siê”
wówczas wzd³u¿ œciany;
Q regulacj¹ wewnêtrzn¹.
Przeciwwskazania
Monta¿ w miejscu z niekontrolowanym ruchem zwierz¹t. Pojedynczych zwierz¹t czujki nie musz¹ wykrywaæ, lecz kilka psów czy
kotów zostanie „zauwa¿onych”. Niewskaza-

Z³e – ich pole widzenia obejmuje zaledwie niewielk¹ czêœæ dzia³ki. Nie widaæ
okien ani drzwi, a pod kamerami s¹
strefy martwe.
Umieszczenie na budynku kamery skierowanej na bramê i furtkê mo¿e byæ
zalecane, jeœli:
Q obraz z niej traktujemy tak, jak obraz z wideofonu, czyli dla sprawdzenia,
kto chce wejœæ;
Q w jej polu widzenia jest to, co dzieje siê za p³otem – nie ma mo¿liwoœci ukrycia siê osób niepowo³anych.
ne jest, aby ptaki w strefie ochrony mia³y
gniazda. Na zbyt ma³ych dzia³kach mog¹
pojawiaæ siê fa³szywe alarmy.
Zalety
System mo¿na zamontowaæ samemu. Mo¿na kszta³towaæ strefy ochrony w doœæ nietypowe i trudne do przewidzenia dla w³amywacza kszta³ty. System jest prawie niewra¿liwy na opady œniegu i zaspy. Doœæ dok³adnie wskazywana jest strefa naruszenia.
Cena
Ze wzglêdu na du¿e ró¿nice cen elementów
(600-1200 z³) system mo¿e kosztowaæ
3-6 tys. z³ (bez monta¿u). Na przyk³ad czujka OD 850 (prod. Bosch), niewra¿liwa na
poruszaj¹ce siê ga³êzie kosztuje ok. 600 z³.

BARIERY PASYWNE
PODCZERWIENI
Do ochrony zewnêtrznej szczególnie
przydatne s¹ czujki pasywne podczerwieni o w¹skok¹tnej (kurtynowej) charakterystyce wykrywania, odporne na
fa³szywe alarmy wywo³ywane przez
koty.

Montuje siê je np. na dwóch s³upkach
umieszczonych na przeciwleg³ych rogach budynku. Na s³upku mo¿e byæ jedna czujka z lustrami ustawionymi pod
k¹tem prostym, tak by chroni³a dwa boki domu (wiêksza wra¿liwoœæ na alarmy
fa³szywe) lub dwie czujki, z których ka¿da chroni inny bok. W drugim wariancie nie bêd¹ np. wykrywane zwierzêta
ni¿sze ni¿ ustawiona wysokoœæ lub jeden
b¹dŸ dwa koty.
Tego typu czujki oferowane s¹ do systemów bezprzewodowych – maj¹ w³asne
zasilanie lub s¹ do³adowywane z baterii
solarnych. System mo¿na zamontowaæ
samodzielnie, mo¿na go tak¿e do³¹czyæ
do systemu istniej¹cego.
Przeciwwskazania
Nie zalecany do miejsc, gdzie mo¿na spodziewaæ siê dobrze przygotowanego przestêpcy.
Na ma³ych dzia³kach, ogrodzonych siatk¹
lub innym a¿urowym p³otem mo¿e siê
okazaæ, ¿e czujka bez regulacji zasiêgu bêdzie wykrywa³a ruch za p³otem.
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TEMAT NUMERU

JAKI SYSTEM TAKA
OCHRONA
Za ca³kiem niewielkie
pieni¹dze mo¿na dzisiaj skonfigurowaæ wewnêtrzny system alarmowy.

System prosty 1

Ta kamera jest
przewidziana do
monta¿u
w drzwiach. Udaje
wizjer i zapewnia
oko³o 120° k¹t
widzenia

We wszystkich pomieszczeniach
z oknami s¹ montowane czujki pasywne
podczerwieni, a na
drzwiach wejœciowych tak¿e kontaktron. Jeœli s¹ drzwi
na taras lub balkon, tam te¿ montuje siê
kontaktrony.
System wykrywa szóst¹ fazê agresji.
Mo¿e byæ k³opotliwe skonfigurowanie go
na czas snu. Koszt – od 1500 do
3500 z³. Dla domu oko³o 100-120 m2
cena kontaktronu wyniesie od 12-25 z³,
monta¿ nawet 40 z³, czasem wiêcej.
Czujka pasywna podczerwieni w zale¿noœci od klasy to koszt 60-180 z³, bezprzewodowa nawet 300-600 z³.

System prosty 2
Na wszystkich oknach i drzwiach montowane s¹ kontaktrony, a w ka¿dym pomieszczeniu z oknami dodatkowo tak¿e
czujki t³uczenia szk³a. System wykrywa
pi¹t¹ lub szóst¹ fazê agresji. Tworzy strefê obwodow¹, czyli mo¿na poruszaæ siê
wewn¹trz i na zewn¹trz budynku, ale próba wejœcia lub wyjœcia jest sygnalizowana. Ten rodzaj ochrony mo¿e byæ problematyczny w sytuacji, gdy w oknach zostan¹ zamontowane szyby antyw³amaniowe.
Koszt – 1000-3000 z³ – jeœli montuje siê
samemu, a ³atwo to zrobiæ, to jest to
cena samych elementów, robocizna
instalatora to koszt 700- 2000 z³.

System 3
Mo¿e byæ kombinacj¹ poprzednich, mog¹ byæ dodane czujki wibracyjne (w cenie 50-150 z³) na drzwi wejœciowe i na
taras. Czêœæ pomieszczeñ mo¿e byæ
chroniona obwodowo, tak jak w systemie 2, a czêœæ mo¿e mieæ dodatkowo
czujki pasywne podczerwieni (60-180
z³). W gara¿u, kot³owni zalecane s¹
czujki dualne (600-1200 z³).
Koszt takiego systemu 3000-5000 z³.
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System jest wra¿liwy na tworz¹ce siê
w strefie ochrony zaspy.
Zalety
System jest tani, ³atwy do ukrycia, roœlinnoœæ tylko w wyj¹tkowo niekorzystnych
warunkach mo¿e mieæ wp³yw na powstawanie fa³szywych alarmów. Mo¿e mieæ
funkcjê dzieñ/noc oraz doœæ g³oœno odtwarzaæ komunikaty, których zadaniem jest
odstraszenie intruza.
Cena
Ceny czujek zaczynaj¹ siê od ok. 600 z³ do
ok. 1200 z³, zatem zale¿nie od ich liczby –
dwie czy cztery, tañsze lub dro¿sze, system
(centrala, piloty, klawiatura i monta¿) bêdzie kosztowa³ ok. 1200-5000 z³ (VX40, BX80N, LRP180 (prod. Optex) i wiele innych).
Bez monta¿u (bo mo¿na pokusiæ siê o to samemu mo¿e ró¿niæ siê nawet o 100%.)

Te czujki s¹ dobrze widoczne, lecz trudno powiedzieæ czy bardziej odstraszaj¹ czy przyci¹gaj¹
ewentualnych przestêpcówi

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI
I BARIERY MIKROFALOWE
Bariery podczerwieni to jej wi¹zki miêdzy
nadajnikiem a odbiornikiem. Oznacza to,
¿e strefa ochrony jest œciœle okreœlona i ma
ograniczony zasiêg. Zatem dla systemu nie
ma znaczenia dzia³ka ani to, co dzieje siê na
jej granicach czy poza p³otem. Poniewa¿
umieszczenie pojedynczej wi¹zki podczerwieni chroni tylko na okreœlonej wysokoœci,
to taki system by³by bardzo wra¿liwy na fa³szywe alarmy. Stosuje siê wiêc systemy
z kilkoma – od dwóch do nawet kilkunastu
– wi¹zkami podczerwieni.
Bramki mikrofalowe (od niedawna oferowane s¹ równie¿ specjalnie skonstruowane
do ochrony ma³ych obiektów) maj¹ strefê
wykrywania w kszta³cie cygara, a nie w¹skiej linii, tak jak w przypadku barier aktywnych podczerwieni. Strefa wykrywania
miêdzy czujkami mo¿e mieæ szerokoœæ
2-9 m i taki pas musi byæ wolny od poruszaj¹cych siê ga³êzi, przelatuj¹cych nisko
ptaków itd.
Przeciwwskazania
¯adnej bariery nie mo¿na stosowaæ w terenie pofa³dowanym. Nie powinny znajdowaæ siê w miejscach powstawania zasp
i grubej pokrywy œniegu. Strefa ochrony
wymaga odœnie¿ania przy pokrywie grubszej ni¿ 30 cm.
Bariery mikrofalowe s¹ wra¿liwe na ruchome metalowe elementy w ich polu ochrony. W zale¿noœci od zastosowanych bramek, strefa wykrywania w œrodku odleg³oœci miêdzy nadajnikiem a odbiornikiem,
przy ich rozstawie na ok. 20 m, mo¿e wynosiæ 2-9 m – w zale¿noœci od typu bariery.

Torami podczerwieni mo¿liwa jest ochrona ca³ej
œciany budynku, czyli kilku okien i na przyk³ad
drzwi na taras

W tak szerokiej strefie nie mo¿e byæ drzew,
krzewów, roœlin, ³awek, nierównoœci terenu ani wysokiej trawy. Zsuwaj¹cy siê z dachu œnieg mo¿e spowodowaæ alarm. Zlodowacenia w polu ochrony mog¹ zmieniaæ
strefê wykrywania.
Zalety
Bariery aktywne podczerwieni mog¹ tworzyæ „p³oty” o wysokoœci do kilku metrów.
Mog¹ byæ montowane na œcianie, np. tu¿
przy oknach lub we wnêkach okiennych.
Uwaga. Czujki wykrywaj¹ moment zagl¹dania przez okno, próbê jego wywa¿enia lub
moment t³uczenia szk³a – czyli, jeœli nie zadzia³a odstraszaj¹co sam widok czujek, to
agresja na okna zostanie wykryta doœæ póŸno. System nie wykryje rzucenia kamieniem w okno, mo¿e wiêc wymagaæ wsparcia
wewnêtrznymi czujkami t³uczenia!
Bariery mikrofalowe nie s¹ wra¿liwe na warunki atmosferyczne. Wykrywaj¹ zarówno
wchodzenie w strefê, jak i czo³ganie siê.
Cena
Bariery aktywne podczerwieni – cena zestawu czujek zale¿y od ich rodzaju oraz
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liczby u¿ytych torów (czyli wysokoœci
ochrony) i mo¿e wahaæ siê od 6 do nawet
15 tys. z³. Cena pojedynczej bariery dwuwi¹zkowej kszta³tuje siê na poziomie 10002500 z³.
Bariery mikrofalowe – s¹ doœæ drogie,
trudno znaleŸæ tak¹ poni¿ej 2000 z³, czyli
koszt ochrony na zewn¹trz, bez monta¿u,
to minimum 8 tys. z³ (cztery nadajniki
i cztery odbiorniki), a s¹ oferowane zestawy po 12 tys. z³ i wiêcej.
Przyk³ady barier mikrofalowych – Minermo, ERMUSA, ERMO, Coral 100, Elkron.

MÓJ DOM – MOJA
TWIERDZA, CZYLI
OCHRONA WEWNÊTRZNA
Chocia¿ w modelowym systemie ochrona
wewnêtrzna jest ostatnim etapem informowania o wtargniêciu intruza, to jednak
w praktyce czêœciej jest to jedyna forma zabezpieczenia domu. Tu o efektywnoœci
alarmu decyduj¹ czujki.
Najpopularniejsze s¹ czujki podczerwieni.
Dzieli siê je na aktywne i pasywne. Aktywne (maj¹ nadajnik i odbiornik) reaguj¹
na przerwanie wi¹zki œwiat³a, które same
emituj¹, pasywne zaœ reaguj¹ na okreœlony
ruch w chronionej przestrzeni. W pasywnych czujkach podczerwieni (okreœlanych
te¿ PIR – Passive Infra Red lub PID – Passive Infrared Detector) wykorzystuje siê zjawisko emisji promieniowania cieplnego
przez ka¿dy przedmiot. Czujnik wykrywa
w swoim polu zmiany temperatury i gdy
w pomieszczeniu, którego œciany maj¹
18°C, pojawi siê cz³owiek (36,6°C), nast¹pi
alarm. Niektóre czujki nie bêd¹ reagowa³y
na domowe zwierzaki, a te jeszcze bardziej
zaawansowane przeanalizuj¹ dodatkowo
wielkoœæ i kszta³t obiektu oraz szybkoœæ jego poruszania siê. Czujki podczerwieni
maj¹ zazwyczaj pole widzenia o promieniu
90-130° na odleg³oœæ nawet 100 m.
Czujki mikrofalowe maj¹ wbudowane nadajniki fal i ich odbiorniki – analizuj¹
zmianê czêstotliwoœci fal odbitych od
obiektów, równie¿ tych w ruchu. Mikrofale przechodz¹ przez szk³o oraz cienkie p³yty drewniane, s¹ niewra¿liwe na zmiany
temperatury chronionej przestrzeni. Maj¹
zakres obserwacji podobny do czujek PIR.
Czujki mo¿na montowaæ w miejscach niewidocznych (a nie jest to mo¿liwe dla
wszystkich rodzajów), co utrudnia ich wykrycie i unieszkodliwienie.
Czujki ultradŸwiêkowe wysy³aj¹ falê ultradŸwiêkow¹ o czêstotliwoœci powy¿ej

Co, za ile? Ceny elementów systemów alarmowych
urz¹dzenie
– typ /dla systemu
centralka alarmowa
kontaktron
czujka pasywna podczerwieni
czujka dualna
czujka aktywna podczerwieni
czujka akustyczna, t³uczenia szk³a
czujka wibracyjna na otwory
czujka sejsmiczna
syrena wewnêtrzna
syrena zewnêtrzna

przewodowego
[z³]

bezprzewodowego
[z³]

500-1000
8-70
60-150
200-300
200-1800
70-150
50-150
300-1000
20-100
100-200

200-1800
60-150
100
brak
1500
120-150
100
brak
50-150
200-300

aguj¹ alarmem na podwy¿szon¹
20 kHz (nies³yszaln¹ dla cz³owieka), a
temperaturê otoczenia.
ich odbiornik odbiera falê odbit¹ od
Wyró¿nia siê czujki:
œcian i przedmiotów. Pojawienie siê
nadmiarowe – w³¹czaintruza wywo³uje zmianê czêstoj¹ alarm po przekroczetliwoœci i wszczêcie
niu temperatury graniczalarmu. Promienionej; ró¿nicowe – reaguj¹
wanie ultradŸwiêkona tempo wzrostu temwe nie przenika
peratury w okreœloprzez szk³o, wiêc
nym czasie, nadmianie powinno siê
rowo-ró¿nicowe – zaich za nim ukrydzia³aj¹ w obu przywaæ. Nie reagufot. S
ATEL
padkach. Czujki zalaj¹ na ruch za oknem
nia montowane s¹ na
(w przeciwieñstwie Centrala alarmowa
poziomie pod³ogi by sygnanp. do czujek milizowa³y obecnoœæ wody w pomieszczekrofalowych) i z tego powodu nie wywo³uniu albo przelanie szamba.
j¹ fa³szywych alarmów. Z kolei czujki inSame czujki s¹ tylko elementem projektoercyjne reaguj¹ na drgania wysokiej czêwania instalacji systemu alarmowego. Mostotliwoœci (zakresu 10-5000 Hz) i ruch
¿e ona byæ bezprzewodowa lub przewodoprzedmiotów, do których zosta³y przymowa. W tym drugim przypadku najlepiej zacowane.
cz¹æ myœleæ o alarmie ju¿ na etapie budoMo¿liwoœæ inicjowania fa³szywych alarwy, by poci¹gn¹æ kable przed wykoñczemów eliminuj¹ czujki dualne. Czujki podniem œcian i zagospodarowaniem przeczerwieni reaguj¹ np. na zmianê temperastrzeni wokó³ domu. Alarmy bezprzewotury w pomieszczeniu niezwi¹zan¹ z wtardowe wymagaj¹ dro¿szego oprzyrz¹dowagniêciem intruza (np. wzrasta temperatura
nia i pamiêtania o wymianie baterii w czujwokó³ kot³a), wiêc reakcjê czujki podczerkach.
wieni musi „potwierdziæ” czujka mikrofaNajczêœciej system alarmowy tej strefy prolowa (zanotuje np. ruch) i dopiero wtedy
jektuje siê tak, ¿eby mo¿na go by³o w³¹czaæ
wszczynany jest alarm.
W domowych systemach alarmowych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ wyspecjalizoCo, za ile? Ceny zestawów
wane czujki, które informuj¹ o zagro¿eniach powstaj¹cych wewn¹trz domu,
zestaw
cena [z³]
a zwi¹zane s¹ z jego eksploatacj¹. OczywiCentralka DSC 1565
œcie sens ich montowania wynika z rodzaz 4 czujkami Encore
+ kontaktron
700
ju domowych urz¹dzeñ. Czujki p³omieni
Centralka DSC 1565/5508Z
i dymu wykrywaj¹ bezdymny po¿ar cieczy,
z 4 czujkami Bravo 6
1250
gazów i zarzewie otwartego ognia. Czujki
Bezprzewodowy – z centralk¹,
czujka ruchu i kontaktron,
dymu (z elementem œwiat³oczu³ym lub
dwa piloty
250
mikroprocesorem) analizuj¹ zgodnoœæ poBezprzewodowy – centralka,
wietrza z zadanymi parametrami. Mog¹
4 czujki ruchu i kontaktron,
dwa piloty, syrena zewnêtrzna
1500
mieæ tak¿e zapisane w pamiêci reakcje na
ró¿ne typy gazów. Czujki termiczne zare-
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ALARM ZE WSPOMAGANIEM
Od fachowca us³yszymy, ¿e „szanse” naszego
domu rosn¹, gdy otrzyma tzw. ochronê czynn¹ i ochronê biern¹. Ochrona czynna ma za
zadanie wczesne ostrzeganie o niebezpieczeñstwie i wszczêcie alarmu, gdy wyst¹pi zagro¿enie. Ochron¹ biern¹ s¹ wszelkiego rodzaju zabezpieczenia mechaniczne – kraty,
drzwi, okna i rolety.
Kraty
Przy ma³ym zagro¿eniu zazwyczaj wystarcz¹
kraty o przekroju 8-10 mm, przy wiêkszym
(niewidoczna strona domu) powinny
mieæ 18-20 mm.
Bardzo istotne jest
mocowanie kraty
do œciany. Wiêkszoœæ ma tak Ÿle
wykonane kotwienia, ¿e wystarczy
Prawid³owo
no¿ycami przeci¹æ
zamocowana krata
dwa punkty mocowania, aby pozosta³¹ czêœæ da³o siê odgi¹æ – trwa to do 3 minut. A wystarczy, by gruboœæ mocowania –
widoczna od strony agresora – by³a wiêksza
ni¿ rozwarcie no¿yc lub, by szerokoœæ szczelin
uniemo¿liwia³a ich w³o¿enie. Zaleca siê
wprawdzie kotwienie na g³êbokoœæ nawet
300 mm, ale w praktyce rzadko kiedy przekracza ona 100 mm! Oprócz g³êbokoœci kotwienia
problemem jest te¿ odpornoœæ mocowania
kraty na wyrwanie. Bowiem nawet zamocowanie na g³êbokoœæ 300 mm, wykonane np.
w pustaku gipsowym bez specjalnego wzmocnienia, nie na wiele siê zda.
Drzwi
Czas pokonywania solidnych drzwi wynosi
œrednio kilka-kilkanaœcie minut. Jeœli na
drzwiach zamontujemy kontaktron, to wykrycie agresji – w niekorzystnych dla nas warunkach – mo¿e nast¹piæ dopiero
w momencie pe³nego ich otwarcia.
Czujki wibracyjne
wykryj¹ uderzenie,
ale powolnego si³owego otwierania
mog¹ nie „zauwa¿yæ”. Zalecanym
rozwi¹zaniem jest
za³o¿enie zamka
z zamontowanym
Zamek z elektronicznym
wykrywaniem w³amania czujnikiem przekro-
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czenia nacisku lub tak samo dzia³aj¹cej obejmy alarmowej. Zyskujemy w ten sposób wiele
cennych minut – agresja jest sygnalizowana
ju¿ w pierwszej fazie próby sforsowania
drzwi. Drzwi maj¹ nadawane klasy odpornoœci – od A do C wed³ug PN (wed³ug norm europejskich od 1 do 7). Drzwi antyw³amaniowe
maj¹ klasê C, czyli 5-7.
Jak drzwi, to i zamki. Obecnie obowi¹zuje klasyfikacja zamków, oznaczana cyframi od 1
do 7. Wytrzyma³oœæ czasowa na dzia³ania
niszcz¹ce jest okreœlana dla klas od 5 do 7,
i tak dla klasy 5 s¹ to 3 minuty, a dla klasy 7
– 5 minut.
Okna
Najlepsze efekty daje wzmacnianie szyb foli¹
i ¿ywic¹. Wytrzyma³oœæ szyb jest specjalnie
oznakowana. Oznaczenia szyb antyw³amaniowych – od P1A do P5A i od P6B do P8B (dawniej by³y to oznaczenia od P1 do P8). Szyby
z pierwszego przedzia³u s¹ testowane upadkiem kuli o wadze 4,11 kg, z drugiego zaœ siekier¹ lub m³otem.
Szyby ró¿nych producentów mog¹ mieæ nawet dwukrotn¹ ró¿nicê gruboœci, przy tej samej wytrzyma³oœci! Ocena ich wytrzyma³oœci
tylko na podstawie tego parametru, bez
uwzglêdnienia informacji producenta, mo¿e
byæ wiêc ca³kowicie b³êdna.
Szyby o du¿ej wytrzyma³oœci (szczególnie
szyby kuloodporne) na agresjê, mog¹ byæ
tak grube i ciê¿kie, ¿e o ich otwieraniu mo¿na zapomnieæ, zw³aszcza jeœli ramy te¿ maj¹ spe³niaæ ten warunek. Dlatego planuj¹c
tak wytrzyma³e szyby trzeba zapewniæ mo¿liwoœæ wentylacji pomieszczeñ bez otwierania okien.
Rolety
Maj¹ tê przewagê nad szybami, ¿e po próbie
ich pokonania wymienia siê tylko uszkodzone
elementy, gdy tymczasem st³uczon¹ szybê
trzeba wymieniaæ ca³¹. Zaleca siê, by rolety
mia³y jasne barwy – w³amania maj¹ miejsce
przewa¿nie noc¹, zaœ na tle jasnych rolet
o wiele ³atwiej, nawet z du¿ej odleg³oœci,
zauwa¿yæ cz³owieka czy miejsce wy³amania
rolety.
Rolety okreœla szeœæ klas odpornoœci na
agresjê. W klasie 1 zak³ada siê agresjê
bez u¿ycia narzêdzi (uszkodzenie rêk¹, nog¹), a kolejne klasy uwzglêdniaj¹ czas ich
pokonania przy u¿yciu coraz skuteczniejszych narzêdzi: klasa 2- to 3 minuty,
3 – 5 minut, 4 – 10 minut, 5 – 15 minut,
6 – 20 minut.

albo dla ca³ego domu, albo dla wydzielonych stref lub wybranych pomieszczeñ.
Rozstawione czujki maj¹ wykryæ obecnoœæ
intruza, a pozosta³e sygnalizatory zaalarmowaæ o nieprawid³owym dzia³aniu urz¹dzeñ,
instalacji lub o po¿arze.
Decyzjê o tym, czy w domu za³o¿ymy system przewodowy, trzeba podj¹æ odpowiednio wczeœnie, bo kable powinny zostaæ
ukryte w œcianach – najlepiej je uk³adaæ
równolegle z instalacj¹ elektryczn¹ (w domu ju¿ istniej¹cym budowa takiej instalacji bêdzie siê wi¹za³a z ich kuciem). Instalacja bezprzewodowa nie ma takich ograniczeñ, ale jest dro¿sza.
Systemy przewodowe to pajêczyny z kabli,
którymi przep³ywa energia zasilaj¹ca czujki
i t¹ sam¹ drog¹ wraca informacja o stanie
alarmu. Taka instalacja, oprócz przystêpnej
ceny, uchodzi równie¿ za bezawaryjn¹ i bezobs³ugow¹ (nie trzeba w czujkach wymieniaæ baterii). Poszczególni dostawcy takich
systemów konfiguruj¹ je z ró¿nych, preferowanych przeze siebie elementów i producentów.
Systemy bezprzewodowe instaluje siê
szybko i ³atwo. Urz¹dzenia alarmowe „widz¹ siê” wzajemnie dziêki falom radiowym.
Nie zawsze bêdzie mo¿liwa ich konfiguracja z wyrobów ró¿nych producentów, bo
kompatybilne s¹ tylko te jednej marki. Najwiêksz¹ wad¹ systemu bezprzewodowego
jest mo¿liwoœæ nie tylko szybkiego blokowania, ale równie¿ wp³ywania na niego z zewn¹trz – zak³ócanie drog¹ radiow¹. Zabezpieczenie obwodów przed tak¹ ingerencj¹
jest, oczywiœcie, mo¿liwe (kodowanie
transmisji sygna³u), ale to wymaga specjalnych funkcji urz¹dzeñ alarmowych.
A to kosztuje.
Urz¹dzenia bezprzewodowe zasilane s¹
z baterii. W rozwi¹zaniach z akumulatorami, dro¿szych, sygnalizuj¹ one koniecznoœæ
pod³adowania.

TYLKO NA POSTRACH?
– CZY Z CENTRALK¥
I MONITORINGIEM
Struktura systemu ochrony, to odzwierciedlenie tego, czemu ma s³u¿yæ za³o¿ony
alarm. Bo tak po prawdzie, pojedyncza
czujka zamontowana na przyk³ad
w drzwiach wejœciowych, nawet uzbrojona
w syrenê zewnêtrzn¹, te¿ zasygnalizuje,
i to bardzo g³oœno, wtargniêcie intruza.
Tylko jaki bêdzie tego efekt? W³amywacz
rozwali syrenê oraz czujkê i nasza twierdza
bêdzie jego twierdz¹.
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TEMAT NUMERU

Z³odzieja nie zatrzymamy, ale mo¿emy mu
utrudniæ i go zniechêciæ je¿eli zainwestujemy w³aœnie w system, w którym sygna³y
z czujek bêd¹ przesy³ane do centralki,
przetwarzane i w sytuacji zagro¿enia natychmiast przesy³ane do agencji ochrony.
Centralki systemu alarmowego dobiera siê
do rodzaju i liczby czujek. Wyposa¿one s¹
w mikroprocesory, dziêki czemu mog¹
zbieraæ i przetwarzaæ sygna³y, czyli nadzoruj¹ dzia³anie ca³ego systemu. Mog¹ pracowaæ w systemach radiowym lub przewodowym. Najczêœciej z u¿ytkownikiem komunikuj¹ siê œwiec¹cymi diodami, które
sygnalizuj¹ próbê naruszenia poszczególnych stref i nieprawid³owe dzia³anie czujek. Centralki bardziej zaawansowane automatycznie ³¹cz¹ siê z numerem alarmowym. Centralka zawiaduje równie¿ w³¹czaniem i wy³¹czaniem systemu alarmowego. S³u¿¹ do tego szyfratory z kodami

BEZPIECZNY I INTELIGENTNY DOM

ODBIÓR SYSTEMU
Z podpisaniem dokumentów odbioru koñcowego i ca³kowitym zap³aceniem za system alarmowy lepiej poczekaæ do wyjaœnienia i usuniêcia
wszystkich pojawiaj¹cych siê w trakcie próbnej
eksploatacji w¹tpliwoœci.
Instalator, oczywiœcie oprócz sprawnego systemu alarmowego i kosztorysu, powinien zostawiæ inwestorowi po zakoñczeniu robót:
Q dok³adny schemat instalacji;
Q podk³ad budowlany z naniesionym rozmieszczeniem elementów ochrony;
Q schemat elektroniczny z list¹ zastosowanych
elementów;
Q instrukcjê u¿ytkowania systemu;
Q zalecenia, czego nale¿y unikaæ i jakie
zmiany w chronionym obiekcie lub w jego
bliskim s¹siedztwie nale¿y konsultowaæ
z projektantem;

wskazówki dla konserwatora – jeœli instalator nie bêdzie sam zajmowa³ siê konserwacj¹.
Uwaga. Koniecznie trzeba wymagaæ, aby na
schemacie i w kosztorysie nazwy urz¹dzeñ by³y
pe³ne i zgodne z nazewnictwem stosowanym
przez producenta lub sprzedawcê (powinny byæ
do³¹czone ulotki z ich danymi technicznymi).
Jest to istotne dla ustalenia zgodnoœci zastosowania tych¿e elementów z zasadami ochrony
i zaleceniami producenta. Poza tym tylko dziêki
temu mo¿na weryfikowaæ ceny u¿ytych urz¹dzeñ. Ceny podobnych zewnêtrznie czujek mog¹
bowiem ró¿niæ siê kilkakrotnie! Zdarza siê te¿,
¿e producenci w takiej samej obudowie umieszczaj¹ zupe³nie inne czujki ró¿ni¹ce siê zarówno
cen¹, jak i zasad¹ dzia³ania. Dla osoby nie znaj¹cej siê na systemach ochrony jest to nie do
odró¿nienia.
Q

Instalacja alarmowa podlega takim samym prawom, jak
elektrycznoœæ, kanalizacja czy c.o.: trzeba j¹ wybraæ,
zaprojektowaæ, dobrze wykonaæ i poprawnie u¿ytkowaæ
Jednak odporny na syreny intruz lepiej
cyfrowymi, przyciski lub piloty. Najczêniech nie zapomina o tzw. cichym alarmie.
œciej stosowane w domach jednorodzinCzujniki przes³a³y bowiem sygna³
nych centralki zawiaduj¹ 3-8
do centralki, a ta przekaza³a kostrefami ochrony, w tym przymunikat o zagro¿eniu do cennajmniej jedn¹ o tzw. opóŸniotrum monitoringu. Je¿eli patrol
nym dzia³aniu (na przyk³ad po
ochrony bêdzie akurat niedaleko,
w³¹czeniu w domu alarmu mato jest szansa na z³apanie niepromy czas na przejœcie do furtki
szonego goœcia jeszcze na progu
i wyjœcie na zewn¹trz).
domu. W tym miejscu uczulamy
O zagro¿eniu informuj¹ sygnalina rozwa¿ny wybór agencji ochrozatory – dŸwiêkowe, œwietlne
ny. Dobrze jest podpatrzeæ s¹sialub hybrydy obu, które s¹ najpodów, komu oni zaufali (mówi¹
pularniejsze.
Sygnalizatory
o tym tabliczki na ogrodzeniu inumieszcza siê na zewn¹trz domu,
formuj¹ce, ¿e obiekt jest chroniow trudno dostêpnych miejscach.
ny i przez kogo), zorientowaæ siê
Nie jest b³êdem umieszczenie
w organizacji firmy, liczbie i czêrównie¿ syreny w domu, a zystotliwoœci wykonywanych patroskujemy kolejn¹ pu³apkê na z³oli, mechanizmie monitoringu itd.
dzieja w postaci bolesnego og³uszenia prowadz¹cego do dezWarto? Zastanawiaj¹c siê, ile
orientacji, a niektórych ostry
mo¿emy wydaæ na system alardŸwiêk w zamkniêtym pomieszmowy pamiêtajmy, ¿e poczucie
czeniu mo¿e nawet sparali¿owaæ.
w³asnego bezpieczeñstwa i bezDo sygnalizatorów musi byæ
doprowadzony pr¹d (najczêCzujka dualna, we- pieczeñstwa naszego mienia wyœciej bezpieczny 12 V), jednak wnêtrzna typu mikrofala daje siê bezcenne. A z dostêppo odciêciu przewodów bêd¹ i pasywna podczerwieni, nych na rynku rozwi¹zañ da siê
przez jakiœ dzia³aæ nadal, bo widok wnêtrza i po za- zaprojektowaæ system alarmowy
mkniêciu obudowy.
na miarê.
maj¹ tzw. zasilanie buforowe.
Q
otwieranie obudowy jest
Syrenê mo¿na ju¿ kupiæ za wykrywane przez system
W artykule wykorzystano
oko³o 100 z³.
zdjêcia autora.
– antysabota¿.
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Kontaktron przeznaczony do oœcie¿nic drewnianych i plastikowych

PRZYDATNE ADRESY
AKTIV ELEKTRONIK 061 665 66 01 www.aktiv.com.pl
AKSONET
061 862 00 26 www.logisty.pl
ALARM SYSTEM -EERMO
091 433 92 66 www.bonelli.com.pl
ALARMTECH POLSKA 058 340 24 40 www.alarmtech.pl
ARGUS
013 448 53 93 www.argus.jaslo.pl
ASTAT
061 848 88 71 www.astat.com.pl
ASTRAL-O
OPTEX
022 652 30 70 www.astral.com.pl
ATLINE-SSENSTAR STELLAR, MINERMO, ERMUSA, CORAL 100
042 657 30 80 www.atline.pl
BOSCH
022 715 40 00 www.bosch.pl
CDJ
022 867 32 15 www.cdj.com.pl
DPK SYSTEM
012 278 48 91 www.dpksystem.pl
EBS
022 812 05 05 www.ebs.pl
ELTCRAC
012 292 48 60 www.eltcrac.com.pl
ICS
022 646 11 38 www.ics.pl
IRA
022 752 07 36 www.ira.pl
KABE
032 324 89 00 www.kabe.pl
LANGE £UKASZUK
071 398 08 00 www.langelukaszuk.pl
MIWI URMET
042 616 21 15 www.miwiurmet.com.pl
OMC INDUSTRIAL
022 651 88 61 www.omc.com.pl
POLON ALFA
052 363 95 11 www.polon-alfa.com.pl
PROFIL
032 262 00 55 www.profil-pw.pl
PROTECTOR
091 431 83 10
www.protector-polska.pl
RABAN
061 833 87 81 www.raban.com.pl
RELPOL ASIA
022 839 81 90 www.relpolasia.com.pl
SATEL
058 320 94 00 www.satel.pl
STEKOP
085 748 90 15 www.stekopsa.pl
TALCOMP-IINTREPID 012 655 85 85 www.talcomp.pl
Tap-EElkron
061 876 70 88 www.tap.com.pl

