Zabezpieczenia antywïamaniowe
REMONT/MODERNIZACJA

fot. SPS Trading

WïaĂciciele domów,
do których ktoĂ siÚ
wïamaï, czÚsto czujÈ
siÚ, jakby sami zostali napadniÚci. By
uniknÈÊ takiej sytuacji, warto potraktowaÊ remont domu jako okazjÚ, aby poprawiÊ odpornoĂÊ domu
na wïamanie.

By byïo

bezpieczniej
Zabezpieczenia antywïamaniowe

Jarosïaw Antkiewicz

Zabezpieczenia mechaniczne
W domu jednorodzinnym ogrodzenie z bramÈ wjazdowÈ i furtkÈ to pierwsze przeszkody, jakie napotyka ewentualny wïamywacz.
Warto wiÚc wyposaĝyÊ je w na tyle dobry
zamek, by zniechÚciïy przynajmniej niedoĂwiadczonego zïodzieja.
Kolejne bariery, to te zamykajÈce budynek
– drzwi, okna, brama garaĝowa itp. MuszÈ
byÊ zabezpieczone przed otwarciem przez
niepowoïane osoby – wyposaĝone w zamki
i odpowiednio wytrzymaïe, by nie daïy siÚ
wywaĝyÊ, zbiÊ itd.
DobierajÈc te elementy trzeba pamiÚtaÊ, ĝe
decydujÈce znaczenie ma czÚsto najsïabsze

spoĂród zabezpieczeñ. Nie ma np. sensu zakïadanie mocnego i kosztownego zamka do
sïabych drzwi, nie warto teĝ kupowaÊ wytrzymaïych drzwi antywïamaniowych, jeĂli obok jest duĝe niezabezpieczone w ĝaden
sposób okno.
Klasy odpornoĂci
Drzwi i okna. Producenci drzwi, okien czy
rolet zewnÚtrznych bardzo chÚtnie okreĂlajÈ swoje wyroby mianem „antywïamaniowych”, jednak to okreĂlenie nic nie znaczy,
o ile nie jest poparte aktualnym certyfikatem okreĂlajÈcym klasÚ odpornoĂci na wïamanie. Podstawowe cechy badania symulu-

jÈcego próbÚ sforsowania podano w tabeli
na nastÚpmej stronie.
Wedle obowiÈzujÈcych przepisów wyróĝniono 6 klas odpornoĂci, jednak wciÈĝ
jeszcze uĝywa siÚ takĝe starego systemu
klasyfikacji drzwi, zgodnie z którym antywïamaniowymi nazywa siÚ drzwi klasy
C – muszÈ one przez co najmniej 20 minut
wytrzymaÊ próbÚ sforsowania lub wyciÚcia otworu o wymiarach 40 × 40 cm. Drzwi
niĝszych klas (A lub B) zasïugujÈ co najwyĝej na miano wzmocnionych.
Zamki. Klasami odpornoĂci C, B lub
A oznacza siÚ teĝ zamki (nowy system klasyfikacji jest jeszcze rzadko uĝywany).
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Najwaĝniejsze wymagania wzglÚdem okien i drzwi o okreĂlonej klasie odpornoĂci na wïamanie
Minimalny czas oporu kaĝdego „sïabego punktu” – zamka,
okucia itd. [min]

Caïkowity czas
badania [min]

Próba wïamania przez niedoĂwiadczonego wïamywacza (lub zniszczenia przez chuligana), przy uĝyciu siïy
fizycznej (np. kopniÚcie, uderzenie barkiem itp.)

-

-

2

Próba wïamania przez niedoĂwiadczonego
wïamywacza przy uĝyciu prostych narzÚdzi (np.
wkrÚtak, obcÚgi)

3

15

3

Jak wyĝej, ale z uĝyciem dodatkowego duĝego
ĂrubokrÚta oraz ïomu

5

20

4

Próba wïamania przez doĂwiadczonego wïamywacza z zastosowaniem zestawu narzÚdzi jak dla klasy 3
poszerzonego o piïy, mïotki, siekierÚ, przecinaki oraz
wiertaki z napÚdem akumulatorowym

10

30

5

Próba wïamania jak dla klasy 4, ale z zastosowaniem
dodatkowo elektronarzÚdzi zasilanych z sieci (wiertarki,
wyrzynarki oraz szlifierki kÈtowej o max. Ărednicy
tarczy 125 mm)

15

40

6

Próba wïamania jak dla klasy 5, ale z zastosowaniem
elektronarzÚdzi o wiÚkszej mocy (wiertarki, wyrzynarki,
oraz szlifierki kÈtowej o max. Ărednicy tarczy 230 mm)

20

50

Klasa
odpornoĂci
na wïamanie

Przewidywana metoda wïamania

1

OznaczajÈ one, ĝe zamek oprze siÚ próbom
otwarcia przez:
– ponad 6 minut – klasa C,
– 3–6 minut – klasa B,
– 1–3 minuty – klasa A.
To z pozoru bardzo krótko, ale zïodziej czÚsto rezygnuje z wïamania, jeĂli nie uda mu siÚ
dostaÊ do budynku w ciÈgu kilku minut.

REKLAMA

fot. Die

rre Pol

ska

Co wybraÊ?
PamiÚtajmy, ĝe zwykïe stare drzwi wyposaĝone w nowy zamek
klasy C nie stajÈ siÚ automatycznie drzwiami tej klasy. ChcÈc mieÊ
drzwi antywïamaniowe, trzeba zamontowaÊ nowe drzwi wraz
z oĂcieĝnicÈ. Nie naleĝy
jednak zbytnio zawierzaÊ samemu okreĂleniu „antywïamaniowe”,
bo tak nazywane sÈ zarówno drzwi klasy 6 jak
i rolety zewnÚtrzne klasy 2 (rolety rzadko uzyskujÈ wyĝszÈ).
Dlatego wybierajÈc
drzwi antywïamaniowe, powinniĂmy ĝÈdaÊ
Drzwi
aktualnego certyfikatu
antywïamaniowe
obejmujÈcego wszystsÈ zawsze
kie ich elementy wraz
ryglowane
z oĂcieĝnicÈ, szyldawielopunktowo
mi itp. Nie moĝna teĝ
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zapominaÊ o fachowym montaĝu, czÚsto
zresztÈ wymagajÈ go warunki gwarancji.
Warto zdecydowaÊ siÚ na dwa zamki, najlepiej róĝnych producentów, zamiast na jeden –
wïamywacz bÚdzie musiaï wykazaÊ siÚ znajomoĂciÈ rozwiÈzañ stosowanych przez róĝne
firmy. Nie warto natomiast montowaÊ wiÚcej
niĝ trzech zamków, bo korzystanie z nich bÚdzie na tyle uciÈĝliwe, ĝe najprawdopodobniej
nie bÚdziemy wszystkich uĝywaÊ.
Dodatkowy trzeci zamek moĝe siÚ przydaÊ, jeĂli traktowany jest jako rezerwowy. Nie uĝywa siÚ go
na co dzieñ, ale tylko wówczas, gdy musimy np. zostawiÊ
klucz ekipie remontowej. Podobnym
rozwiÈzaniem jest
wykorzystanie zamka z ïatwymi w montaĝu wymiennymi
wkïadkami.
To, czy zdecydujemy siÚ natomiast na
zamek wpuszczany
czy wierzchni (zasuwÚ), nie ma – poza
wzglÚdami estetycznymi – specjalnego
znaczenia.
Atestowany zamek klasy C kupimy juĝ za ok. 200 zï.

fot. UrzÚdowski

Zabezpieczenia antywïamaniowe

Duĝe okna i drzwi tarasowe powinny byÊ zabezpieczone przed zïodziejami. Inaczej kupowanie drogich
drzwi antywïamaniowych traci sens

Zabezpieczenia elektroniczne
Zabezpieczenia elektroniczne to domofony
i wideodomofony oraz systemy alarmowe.
Te ostatnie mogÈ bardzo róĝniÊ siÚ poziomem zaawansowania.

Domofony
Domofony pozwalajÈ prowadziÊ rozmowÚ z osobÈ stojÈcÈ
Systemy alarmowe
przy bramie posesji, wideodoSystem alarmowy skïada siÚ
mofony zaĂ takĝe jÈ widzieÊ.
zawsze z kilku elementów.
Domofon lub wideodomofon
Czujki (czujniki) zbierawarto zainstalowaÊ nie tylko
jÈ informacje z otoczenia.
ze wzglÚdów bezpieczeñstwa,
Najpopularniejsze sÈ czujki:
ale przede wszystkim dla wy– ruchu – informujÈce
gody. Wideodomofony najbaro obecnoĂci intruza w podziej przydajÈ siÚ, gdy brama
mieszczeniu, rozróĝnia siÚ
wjazdowa pozostaje z domu
czujki podczerwieni, mikroniewidoczna, bo np. jest oddafalowe oraz dualne wykorzylona lub widok zasïaniajÈ rostujÈce oba sposoby detekcji.
Ăliny albo ogrodzenie posesji
Niektóre czujki pozwalajÈ na
tworzy mur. W domach jednoustawienie progu czuïoĂci,
rodzinnych stosuje siÚ przede
tak by nie reagowaïy na maïe
wszystkim urzÈdzenia analozwierzÚta domowe;
gowe. Cyfrowe znajdujÈ zaĂ
– kontaktronowe, skïadazastosowanie przede wszystjÈce siÚ zawsze z dwóch elekim w budynkach wielolokalomentów, jeden montuje siÚ
wych, bo pozwalajÈ na przesynp. do ramy okna, a druDziÚki wideodomofonowi
ïanie wielu sygnaïów jednym
gi
do jego skrzydïa, oddalenie tylko usïyszymy stojÈcÈ
przed bramÈ osobÚ, ale rówprzewodem (w domu jednoronie ich od siebie (przy otwardzinnym nie jest to potrzebne). nieĝ jÈ zobaczymy
ciu okna) powoduje wysïanie
W remontowanym domu najwygodniejsza
sygnaïu alarmowego. Czujki kontaktronojest instalacja zestawu bezprzewodowego.
we wystÚpujÈ teĝ w wersji przystosowaDecydujÈc siÚ zaĂ na tradycyjne rozwiÈzanej do umieszczenia w sposób niewidocznie wewnÈtrz domu, trzeba przewody domo- ny z zewnÈtrz – jeden element wkrÚca siÚ
fonu uïoĝyÊ w bruědzie wyciÚtej w tynku
np. w skrzydïo drzwi, a drugi w oĂcieĝnicÚ.
(podobnie jak przewody instalacji elektryczOba rozwiÈzania majÈ swoich zwolenników
i przeciwników: widoczna czujka uïatwia
Kamera jest dajÈcÈ wiÚksze
moĝliwoĂci alternatywÈ
zadanie doĂwiadczonemu, i tak zdecydowadla wideodomofonu
nemu na wïamanie, zïodziejowi, z drugiej
jednak strony moĝe zniechÚciÊ mniej zdeterminowanego wïamywacza;
– zbicia szkïa najczÚĂciej reagujÈ na
děwiÚk tïuczonego szkïa, ich montaĝ jest
wówczas ïatwy i zabezpieczajÈ kilka okien.
WystÚpujÈ teĝ czujki wykorzystujÈce okna
fot. Zamel

fot. Tema

Kilkaset zïotych kosztujÈ zaĂ zamki wyposaĝone w dodatkowe funkcje, pozwalajÈce np. na wspóïpracÚ z instalacjÈ alarmowÈ
(alarm uruchamia siÚ, gdy ktoĂ manipuluje przy zamku). Wygodne, choÊ najdroĝsze
i niezbyt popularne sÈ zamki z czujnikami
biometrycznymi (najczÚĂciej czytnikiem linii papilarnych).
Nawet za najtañsze drzwi antywïamaniowe zapïacimy ponad 1000 zï oraz kilkaset
zïotych za ich montaĝ, choÊ bywa i tak, ĝe
montaĝ jest wliczany w cenÚ.
Warto jednak wiedzieÊ, ĝe ubezpieczyciele czÚsto udzielajÈ zniĝek, jeĂli wejĂcie do
domu chroniÈ atestowane drzwi, co czÚĂciowo rekompensuje nakïady.
Okna równieĝ mogÈ mieÊ zwiÚkszonÈ odpornoĂÊ na wïamanie (wedle tej samej szeĂciopunktowej klasyfikacji). NajczÚĂciej spotykane rozwiÈzania to wzmocnione profile
i okucia, utrudniajÈce wywaĝenie okna lub
„wypchniÚcie” szyby, oraz klamki zamykane na kluczyk. W niektórych oknach stosuje siÚ teĝ specjalne wzmocnione foliÈ szyby. Bardzo rzadko jednak spotyka siÚ okna
o klasie odpornoĂci wyĝszej niĝ 2 lub 3.
Wynika to z ich wysokiej ceny, bo nawet takie okno jest zwykle dwukrotnie droĝsze od
standardowego.
Uwaga! Szyby o zwiÚkszonej odpornoĂci sÈ
ciÚĝsze niĝ standardowe, antywïamaniowe okno powinno mieÊ zatem wzmocnione
równieĝ profile i okucia – inaczej mogÈ siÚ
ïatwo wypaczyÊ.

nej), choÊ czasem, wykorzystujÈc to, ĝe sÈ
bardzo cienkie ukïada siÚ je po wierzchu,
np. w miejscu styku dwóch Ăcian, mocujÈc
je klejem montaĝowym.
CzÚsto bardziej kïopotliwe bÚdzie uïoĝenie przewodów na zewnÈtrz – powierzchnia
terenu pomiÚdzy domem a furtkÈ jest zwykle utwardzona lub obsadzona roĂlinami.
UkïadajÈc przewody w ziemi, trzeba wykonaÊ wykop gïÚboki na 60–70 cm, kabel uïoĝyÊ w dodatkowej osïonie (najlepiej sztywnej rurce) oraz obsypaÊ piaskiem. Okoïo
10 cm ponad przewodem naleĝy uïoĝyÊ
takĝe pas niebieskiej folii – w przyszïoĂci
ustrzeĝe nas to przed przypadkowym uszkodzeniem instalacji w czasie innych prac.
Typowy zestaw domofonowi kosztuje ok.
200 zï, wideodomofony kosztujÈ zaĂ okoïo 1500 zï.
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fot. Satel

Typowa czujka
ruchu
…oraz reagujÈca na děwiÚk
bezprzewodowa czujka zbicia
szkïa

2

Przykïad zabezpieczenia kondygnacji domu jednorodzinnego

1
3

1

1

1

3

KUCHNIA
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2

WC

1

1

4

2

1

KORYTARZ

9

POM. GOSP.

6
rys. Satel

ze specjalnymi szybami, w które wtopione sÈ cienkie druciki,
których przerwanie
uruchamia sygnaï
alarmowy. To rozwiÈzanie jest najpewniejsze,
ale wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ wymiany okien;
– bariery mikrofalowe i bariery podczerwieni – przeciÚcie przez intruza wysyïanej przez
nie, skupionej wiÈzki promieniowania uruchamia alarm;
– wibracyjne – zakïadane na ogrodzeniach reagujÈ na wstrzÈsy powstajÈce, gdy
forsuje je nieproszony goĂÊ.
Centrala alarmowa zbiera sygnaïy pïynÈce ze wszystkich czujek i w razie potrzeby
przekazuje dalej sygnaï alarmowy. To do centrali wprowadzane sÈ nowe ustawienia caïego systemu. Warto wybraÊ centralÚ z wiÚkszÈ
liczbÈ wejĂÊ i wyjĂÊ (na zapas), byĂmy mogli
w przyszïoĂci rozbudowaÊ system.
Manipulator systemowy pozwala na wymianÚ danych pomiÚdzy systemem a uĝytkownikiem. Najpopularniejsze sÈ proste
manipulatory w postaci klawiatury i wskaěników diodowych lub wyposaĝone w wyĂwietlacz przekazujÈcy podstawowe komunikaty. Jednak niektóre centrale mogÈ takĝe
wspóïpracowaÊ z komputerem (poïÈczone
przewodowo lub bezprzewodowo), a wyposaĝone w odpowiednie moduïy umoĝliwiajÈ takĝe zdalny dostÚp za poĂrednictwem
Internetu czy sieci komórkowej.
Sygnalizator moĝe stanowiÊ najprostsza syrena alarmowa, która děwiÚkiem i bïyskami
Ăwiatïa informuje najbliĝsze otoczenie o wïamaniu, najczÚĂciej jednak uruchomienie alarmu oznacza teĝ wysïanie sygnaïu do firmy
ochroniarskiej (wykorzystuje siÚ do tego sieÊ
telefonicznÈ, Internet lub sygnaï radiowy).
Warto, abyĂmy mieli moĝliwoĂÊ wpisania, zamiast zwykïego, specjalnego kodu wyïÈczajÈcego system, który wyïÈcza alarm w domu,
ale równoczeĂnie powoduje wysïanie sygnaïu
do firmy ochroniarskiej. Tego kodu uĝywa siÚ,
gdy ktoĂ zostanie przemocÈ zmuszony do rozbrojenia systemu.

fot. Bosch

POKÓJ DZIENNY

8

7

1

2

1

WEJŚCIE

1. Czujka magnetyczna (kontaktron)
2. Czujka ruchu
3. Dualna czujka
ruchu
4. Sygnalizator wewnÚtrzny (syrena)
5. Sygnalizator zewnÚtrzny
6. Centrala alarmowa
7. Manipulator
8. Moduï powiadomienia GSM
9. Moduï internetowy (Ethernet)
10. Czujka gazu
ziemnego

ZDANIEM EKSPERTA
Instalacja alarmowa a inne instalacje
domowe
Zagroĝenia dla domowników i ich dobytku czyhajÈ nie tylko ze
strony przestÚpców. Niebezpieczny moĝe byÊ takĝe poĝar, ulatniajÈcy siÚ gaz czy wyciek wody. Dlatego najwiÚksi producenci
systemów alarmowych oferujÈ duĝÈ liczbÚ czujek i detektorów
informujÈcych o innych zdarzeniach niĝ wïamanie.
Jednym z takich detektorów sÈ czujki gazu ziemnego lub pïyn- Maciej Domagalski,
nego. Jeĝeli wiÚc zapomnieliĂmy o zakrÚcenia kurków w kuchence specjalista ds.
gazowej, to czujka wykryje gaz i przekaĝe informacjÚ do centrali. zabezpieczeñ w firmie
Satel
Na podobnej zasadzie dziaïa teĝ czujka tlenku wÚgla. Po zainstalowaniu jej przy kominku moĝemy byÊ pewni, ĝe zaalarmuje nas w razie wydobywania siÚ
z niego czadu. Jeĝeli zaĂ uĝytkownik obawia siÚ szkód spowodowanych wyciekiem wody, powinien wówczas zwróciÊ siÚ do instalatora z proĂbÈ o zamontowanie czujki zalania.
W razie zagroĝenia nowoczesny system alarmowy czÚsto moĝe zareagowaÊ sam. Nic nie
stoi na przeszkodzie, by po wykryciu w powietrzu niebezpiecznego gazu system spowodowaï zamkniÚcie gïównego zaworu gazowego, intensywne przewietrzenie przez wentylacjÚ
mechanicznÈ. W przypadku wycieku z instalacji wodnej moĝe teĝ automatycznie zamknÈÊ
gïówny zawór, nie dopuszczajÈc do wiÚkszych szkód. Z systemem alarmowym moĝemy teĝ
zintegrowaÊ instalacjÚ grzewczÈ, choÊby po to, by wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ ogrzewanie o okreĂlonej porze, albo zamknÈÊ dopïyw gorÈcej wody do grzejników, gdy okna sÈ otwarte.
Poza doborem sprzÚtu równie waĝny jest montaĝ caïego systemu. InstalujÈc system alarmowy, trzeba przestrzegaÊ kilku podstawowych zasad. Nie naleĝy przede wszystkim prowadziÊ okablowania wzdïuĝ przewodów instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach, gdzie znajdujÈ siÚ takie obiekty jak kocioï czy kominek, naleĝy stosowaÊ czujki dualne. W ten sposób
wyeliminujemy prawdopodobieñstwo faïszywych alarmów powodowanych przez promieniowanie podczerwone pochodzÈce z urzÈdzeñ grzewczych. Naleĝy teĝ byÊ ostroĝnym przy
wyborze zabezpieczenia w ïazience. Tu wybór czujki musi byÊ ĂciĂle uzaleĝniony od architektury pomieszczenia. ½le dobrane urzÈdzenia mogÈ uruchamiaÊ alarm pod wpïywem pary
wodnej bÈdě wody kapiÈcej z kranu.

Zabezpieczenia antywïamaniowe

Jaka ochrona
DobierajÈc zabezpieczenia, trzeba dostosowaÊ je do tego, na ile
duĝe jest zagroĝenie wïamaniem. JeĂli zdecydujemy siÚ na czujki juĝ w linii ogrodzenia, a w domu zastosujemy kilka sposobów
detekcji intruzów, to system bÚdzie miaï wiÚksze moĝliwoĂci niĝ
prosty ukïad tylko z kilkoma czujkami ruchu w pomieszczeniach.
Jednak bÚdzie teĝ kilkakrotnie droĝszy i o ile zabezpieczenie ogrodzenia w domu stojÈcym z dala od innych zabudowañ jest wskazane, to w domu na strzeĝonym osiedlu nie jest raczej konieczne.
Ponadto duĝa liczba czujników i skomplikowanie instalacji nie
gwarantujÈ jeszcze skutecznoĂci dziaïania. Prostsza, ale dobrze
przemyĂlana i wykonana instalacja alarmowa moĝe byÊ lepsza.
Niektóre czujki ruchu mogÈ np. dziaïaÊ wadliwie w pomieszczeniach z kominkiem (lub innym ěródïem ciepïa). Liczba niezbÚdnych czujek zaleĝy od miejsca montaĝu. Czujki ruchu majÈ zwykle
szeroki kÈt „widzenia”, dlatego instalujÈc je w naroĝnikach pomieszczenia, wykonawca moĝe jednÈ czujkÈ zabezpieczyÊ caïe pomieszczenie, musi jednak uwaĝaÊ, by nie zostawiÊ np. stref, których nie obejmuje ĝadna czujka.
W remontowanym domu duĝe znaczenie ma teĝ to, na ile uciÈĝliwy jest montaĝ, czy wymaga wykonania bruzd w tynku itp. Dlatego
szczególnie atrakcyjne sÈ systemy bezprzewodowe. JeĂli uwzglÚdnimy koszty robocizny, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe ich wykonanie jest nawet
tañsze niĝ instalacji przewodowej, a zawsze jest zdecydowanie mniej
uciÈĝliwe. Wykonane bruzd Ăciennych i przepustów przez stropy to
prace, przy których powstaje duĝo brudu i moĝe dojĂÊ do uszkodzenia innych instalacji czy posadzek.
Uwaga! W wielu systemach czujki przewodowe i bezprzewodowe
mogÈ pracowaÊ razem. Tañsze czujki przewodowe moĝna wybraÊ
wiÚc w miejscach, gdzie ich montaĝ jest niekïopotliwy.
NajczÚstszym „grzechem” wykonawców jest niewykonanie dokumentacji technicznej instalacji – brak jej planu i opisu oraz instrukcji dla uĝytkownika. Bardzo utrudnia to jej ewentualnÈ
modyfikacjÚ, bo w istocie nikt nie wie, co zawiera nasz system
alarmowy. Mamy peïne prawo ĝÈdaÊ dokumentacji technicznej
i nie powinniĂmy zadowalaÊ siÚ np. samÈ instrukcjÈ technicznÈ
producenta centrali, bo to tak, jakbyĂmy dostali instrukcjÚ budowy
i obsïugi samego silnika, a nie caïego samochodu.
Ceny instalacji alarmowych sÈ bardzo zróĝnicowane – prosty system z centralkÈ i kilkoma (6–8) czujkami ruchu oraz takÈ
samÈ liczbÈ czujek kontaktronowych kupimy juĝ za 2000 zï.
Zaawansowany system alarmowy z czujnikami równieĝ na zewnÈtrz domu, z moĝliwoĂciÈ zdalnego dostÚpu itp., moĝe zaĂ kosztowaÊ nawet kilkanaĂcie tysiÚcy zïotych.

We wspóïczesnych domach nie tylko instalacja alarmowa, ale i coraz
wiÚcej urzÈdzeñ sterowanych jest przez róĝnego rodzaju czujniki oraz
programatory. Naturalnym dÈĝeniem jest chÚÊ poïÈczenia tych elementów w sieÊ, pozwalajÈcÈ na wymianÚ informacji. Powstaje wówczas instalacja nazywana inteligentnÈ.
W takiej instalacji najwaĝniejsze jest to, ĝe informacja pochodzÈca z jednego czujnika moĝe byÊ wykorzystana przez wiele urzÈdzeñ.
JeĂli jest to sygnaï czujnika otwarcia okna, oczywiĂcie odbierze go
instalacja alarmowa, moĝe on teĝ wpïynÈÊ na dziaïanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej. Nie ma przecieĝ sensu ogrzewanie pomieszczenia, w którym otwarto wszystkie okna. Nie warto teĝ, by
wentylacja mechaniczna dostarczaïa tam Ăwieĝe powietrze. W domu
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Remont/modernizacja

klimatyzacja
czujnik
obecnoĂci

oĂwietlenie

oĂwietlenie
zewnÚtrzne

napÚd ĝaluzji

sterowanie pracÈ
kotïa c.o.

systemowe
przyciski sterujÈce

zawory
przy grzejnikach

Przykïad zabezpieczenia kondygnacji domu jednorodzinnego

Uĝyteczne moĝliwoĂci
DziÚki wspóïdziaïaniu wielu elementów instalacji mogÈ byÊ wykonywane nie tylko pojedyncze zadania, ale teĝ sekwencje czynnoĂci. Inteligentna instalacja moĝe odciÈĝyÊ
naszÈ zawodnÈ pamiÚÊ. Gdy wychodzimy
z domu i chcemy wïÈczyÊ instalacjÚ alarmowÈ, najpierw zostanÈ sprawdzone (i ewentualnie zamkniÚte) wszystkie okna. Na czas
naszej nieobecnoĂci zostanie takĝe odciÚty dopïyw gazu do kuchenki oraz prÈdu do
gniazd (z wyjÈtkiem tych obwodów, które
zasilajÈ lodówkÚ czy kocioï c.o., takie szczegóïy teĝ musi przewidywaÊ dobry projekt).
W podróĝy do pracy czy na urlop nie bÚ-

fot. Tema

z instalacjÈ inteligentnÈ wzajemne powiÈzania poszczególnych czujników i urzÈdzeñ
oraz sterujÈce ich wspóïpracÈ programy moĝna w kaĝdej chwili zmieniÊ. Moĝna teĝ dodaÊ do systemu nowe elementy. W naszym
przykïadzie takim dodatkowym elementem
moĝe byÊ np. czujnik obecnoĂci osób – i tak
przecieĝ potrzebny w instalacji alarmowej.
PïynÈce z niego sygnaïy warto wykorzystaÊ
do obniĝenia temperatury oraz zmniejszenia intensywnoĂci wentylacji w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa.

Panel dotykowy to najbardziej intuicyjny sposób sterowania systemem

dziemy musieli siÚ zastanawiaÊ, czy wyïÈczyliĂmy ĝelazko. Nawet gdy wtyczka
zostaïa w gnieědzie, zostanie na pewno wyïÈczone. Wbrew pozorom zastosowanie opisanych rozwiÈzañ nie jest bardzo trudne ani
teĝ nazbyt kosztowne. Instalacja moĝe byÊ
przy tym bezprzewodowa.

Inteligentna instalacja pozwala teĝ rozszerzyÊ moĝliwoĂci instalacji alarmowej, na
przykïad moĝe dodatkowo uruchomiÊ kamery w razie wykrycia intruza. OczywiĂcie im
wiÚcej w domu zautomatyzowanych urzÈdzeñ i instalacji, tym wiÚkszy ma sens integrowanie ich w system inteligentny.

PRZYDATNE ADRESY
BERKER POLSKA
EATON MOELLER
EC ELTCRAC
GENWAY
INTELIDOM
LASKOMEX
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61 817 99 00
22 320 50 50
12 292 48 60
24 264 77 33
22 512 83 99
42 671 88 00
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www.berker.pl
www.xcomfort.pl
www.eltcrac.com.pl
www.genway.pl
www.intelidom.pl
www.laskomex.com.pl

LEGRAND
MERTEN POLSKA
SATEL
TEMA
VOLTA
ZAMEL

801 133 084
22 641 75 85
58 320 94 01
22 878 03 55
22 424 70 54
32 210 46 65

www.legrand.pl
www.merten.pl
www.satel.pl
www.gira.pl
www.volta.com.pl
www.zamel.pl
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