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REMONT/MODERNIZACJA

By by o
bezpieczniej

W a ciciele domów, 

do których kto  si

w ama , cz sto czuj

si , jakby sami zo-

stali napadni ci. By 

unikn  takiej sytu-

acji, warto potrakto-

wa  remont domu ja-

ko okazj , aby popra-

wi  odporno  domu 

na w amanie.

Zabezpieczenia antyw amaniowe
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Zabezpieczenia mechaniczne
W domu jednorodzinnym ogrodzenie z bra-

m  wjazdow  i furtk  to pierwsze przeszko-

dy, jakie napotyka ewentualny w amywacz. 

Warto wi c wyposa y  je w na tyle dobry 

zamek, by zniech ci y przynajmniej niedo-

wiadczonego z odzieja. 

Kolejne bariery, to te zamykaj ce budynek 

– drzwi, okna, brama gara owa itp. Musz

by  zabezpieczone przed otwarciem przez 

niepowo ane osoby – wyposa one w zamki 

i odpowiednio wytrzyma e, by nie da y si

wywa y , zbi  itd. 

Dobieraj c te elementy trzeba pami ta , e

decyduj ce znaczenie ma cz sto najs absze 

spo ród zabezpiecze . Nie ma np. sensu za-

k adanie mocnego i kosztownego zamka do 

s abych drzwi, nie warto te  kupowa  wy-

trzyma ych drzwi antyw amaniowych, je-

li obok jest du e niezabezpieczone w aden

sposób okno.

Klasy odporno ci

Drzwi i okna. Producenci drzwi, okien czy 

rolet zewn trznych bardzo ch tnie okre la-

j  swoje wyroby mianem „antyw amanio-

wych”, jednak to okre lenie nic nie znaczy, 

o ile nie jest poparte aktualnym certyfika-

tem okre laj cym klas  odporno ci na w a-

manie. Podstawowe cechy badania symulu-

j cego prób  sforsowania podano w tabeli 

na nast pmej stronie.

Wedle obowi zuj cych przepisów wy-

ró niono 6 klas odporno ci, jednak wci

jeszcze u ywa si  tak e starego systemu 

klasyfikacji drzwi, zgodnie z którym an-

tyw amaniowymi nazywa si  drzwi klasy 

C – musz  one przez co najmniej 20 minut 

wytrzyma  prób  sforsowania lub wyci -

cia otworu o wymiarach 40 × 40 cm. Drzwi 

ni szych klas (A lub B) zas uguj  co najwy-

ej na miano wzmocnionych. 

Zamki. Klasami odporno ci C, B lub 

A oznacza si  te  zamki (nowy system kla-

syfikacji jest jeszcze rzadko u ywany). 
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Oznaczaj  one, e zamek oprze si  próbom 

otwarcia przez:

– ponad 6 minut – klasa C,

– 3–6 minut – klasa B,

– 1–3 minuty – klasa A. 

To z pozoru bardzo krótko, ale z odziej cz -

sto rezygnuje z w amania, je li nie uda mu si

dosta  do budynku w ci gu kilku minut.

Co wybra ?

Pami tajmy, e zwyk e stare drzwi wypo-

sa one w nowy zamek 

klasy C nie staj  si  au-

tomatycznie drzwia-

mi tej klasy. Chc c mie

drzwi antyw amanio-

we, trzeba zamonto-

wa  nowe drzwi wraz 

z o cie nic . Nie nale y

jednak zbytnio zawie-

rza  samemu okre le-

niu „antyw amaniowe”, 

bo tak nazywane s  za-

równo drzwi klasy 6 jak 

i rolety zewn trzne kla-

sy 2 (rolety rzadko uzy-

skuj  wy sz ). 

Dlatego wybieraj c

drzwi antyw amanio-

we, powinni my da

aktualnego certyfikatu 

obejmuj cego wszyst-

kie ich elementy wraz 

z o cie nic , szylda-

mi itp. Nie mo na te

zapomina  o fachowym monta u, cz sto 

zreszt  wymagaj  go warunki gwarancji. 

Warto zdecydowa  si  na dwa zamki, najle-

piej ró nych producentów, zamiast na jeden – 

w amywacz b dzie musia  wykaza  si  zna-

jomo ci  rozwi za  stosowanych przez ró ne 

firmy. Nie warto natomiast montowa  wi cej 

ni  trzech zamków, bo korzystanie z nich b -

dzie na tyle uci liwe, e najprawdopodobniej 

nie b dziemy wszystkich u ywa .

Dodatkowy trzeci zamek mo e si  przy-

da , je li traktowa-

ny jest jako rezerwo-

wy. Nie u ywa si  go 

na co dzie , ale tyl-

ko wówczas, gdy mu-

simy np. zostawi

klucz ekipie remon-

towej. Podobnym 

rozwi zaniem jest 

wykorzystanie zam-

ka z atwymi w mon-

ta u wymiennymi 

wk adkami. 

To, czy zdecyduje-

my si  natomiast na 

zamek wpuszczany 

czy wierzchni (zasu-

w ), nie ma – poza 

wzgl dami estetycz-

nymi – specjalnego 

znaczenia.

Atestowany za-

mek klasy C kupi-

my ju  za ok. 200 z .

Klasa 

odporno ci 

na w amanie

Przewidywana metoda w amania

Minimalny czas opo-

ru ka dego „s abe-

go punktu” – zamka, 

okucia itd. [min]

Ca kowity czas 

badania [min]

1
Próba w amania przez niedo wiadczonego w amywa-
cza (lub zniszczenia przez chuligana), przy u yciu si y
fizycznej (np. kopni cie, uderzenie barkiem itp.)

- -

2
Próba w amania przez niedo wiadczonego 
w amywacza przy u yciu prostych narz dzi (np. 
wkr tak, obc gi)

3 15

3
Jak wy ej, ale z u yciem dodatkowego du ego 
rubokr ta oraz omu

5 20

4

Próba w amania przez do wiadczonego w amywa-
cza z zastosowaniem zestawu narz dzi jak dla klasy 3 
poszerzonego o pi y, m otki, siekier , przecinaki oraz 
wiertaki z nap dem akumulatorowym

10 30

5

Próba w amania jak dla klasy 4, ale z zastosowaniem 
dodatkowo elektronarz dzi zasilanych z sieci (wiertarki, 
wyrzynarki oraz szlifierki k towej o max. rednicy 
tarczy 125 mm)

15 40

6
Próba w amania jak dla klasy 5, ale z zastosowaniem 
elektronarz dzi o wi kszej mocy (wiertarki, wyrzynarki, 
oraz szlifierki k towej o max. rednicy tarczy 230 mm)

20 50

Najwa niejsze wymagania wzgl dem okien i drzwi o okre lonej klasie odporno ci na w amanie
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Kilkaset z otych kosztuj  za  zamki wypo-

sa one w dodatkowe funkcje, pozwalaj -

ce np. na wspó prac  z instalacj  alarmow

(alarm uruchamia si , gdy kto  manipulu-

je przy zamku). Wygodne, cho  najdro sze 

i niezbyt popularne s  zamki z czujnikami 

biometrycznymi (najcz ciej czytnikiem li-

nii papilarnych).

Nawet za najta sze drzwi antyw amanio-

we zap acimy ponad 1000 z  oraz kilkaset 

z otych za ich monta , cho  bywa i tak, e

monta  jest wliczany w cen .

Warto jednak wiedzie , e ubezpieczycie-

le cz sto udzielaj  zni ek, je li wej cie do 

domu chroni  atestowane drzwi, co cz cio-

wo rekompensuje nak ady. 

Okna równie  mog  mie  zwi kszon  od-

porno  na w amanie (wedle tej samej sze-

ciopunktowej klasyfikacji). Najcz ciej spo-

tykane rozwi zania to wzmocnione profile 

i okucia, utrudniaj ce wywa enie okna lub 

„wypchni cie” szyby, oraz klamki zamyka-

ne na kluczyk. W niektórych oknach stosu-

je si  te  specjalne wzmocnione foli  szy-

by. Bardzo rzadko jednak spotyka si  okna 

o klasie odporno ci wy szej ni  2 lub 3. 

Wynika to z ich wysokiej ceny, bo nawet ta-

kie okno jest zwykle dwukrotnie dro sze od 

standardowego. 

Uwaga! Szyby o zwi kszonej odporno ci s

ci sze ni  standardowe, antyw amanio-

we okno powinno mie  zatem wzmocnione 

równie  profile i okucia – inaczej mog  si

atwo wypaczy .

Zabezpieczenia elektroniczne
Zabezpieczenia elektroniczne to domofony 

i wideodomofony oraz systemy alarmowe. 

Te ostatnie mog  bardzo ró ni  si  pozio-

mem zaawansowania.

Domofony

Domofony pozwalaj  prowa-

dzi  rozmow  z osob  stoj c

przy bramie posesji, wideodo-

mofony za  tak e j  widzie .

Domofon lub wideodomofon 

warto zainstalowa  nie tylko 

ze wzgl dów bezpiecze stwa, 

ale przede wszystkim dla wy-

gody. Wideodomofony najbar-

dziej przydaj  si , gdy brama 

wjazdowa pozostaje z domu 

niewidoczna, bo np. jest odda-

lona lub widok zas aniaj  ro-

liny albo ogrodzenie posesji 

tworzy mur. W domach jedno-

rodzinnych stosuje si  przede 

wszystkim urz dzenia analo-

gowe. Cyfrowe znajduj  za

zastosowanie przede wszyst-

kim w budynkach wielolokalo-

wych, bo pozwalaj  na przesy-

anie wielu sygna ów jednym 

przewodem (w domu jednoro-

dzinnym nie jest to potrzebne). 

W remontowanym domu najwygodniejsza 

jest instalacja zestawu bezprzewodowego. 

Decyduj c si  za  na tradycyjne rozwi za-

nie wewn trz domu, trzeba przewody domo-

fonu u o y  w bru dzie wyci tej w tynku 

(podobnie jak przewody instalacji elektrycz-

nej), cho  czasem, wykorzystuj c to, e s

bardzo cienkie uk ada si  je po wierzchu, 

np. w miejscu styku dwóch cian, mocuj c

je klejem monta owym. 

Cz sto bardziej k opotliwe b dzie u o e-

nie przewodów na zewn trz – powierzchnia 

terenu pomi dzy domem a furtk  jest zwy-

kle utwardzona lub obsadzona ro linami. 

Uk adaj c przewody w ziemi, trzeba wyko-

na  wykop g boki na 60–70 cm, kabel u o-

y  w dodatkowej os onie (najlepiej sztyw-

nej rurce) oraz obsypa  piaskiem. Oko o

10 cm ponad przewodem nale y u o y

tak e pas niebieskiej folii – w przysz o ci 

ustrze e nas to przed przypadkowym uszko-

dzeniem instalacji w czasie innych prac.

Typowy zestaw domofonowi kosztuje ok. 

200 z , wideodomofony kosz-

tuj  za  oko o 1500 z .

Systemy alarmowe

System alarmowy sk ada si

zawsze z kilku elementów. 

Czujki (czujniki) zbiera-

j  informacje z otoczenia. 

Najpopularniejsze s  czujki: 

– ruchu – informuj ce 

o obecno ci intruza w po-

mieszczeniu, rozró nia si

czujki podczerwieni, mikro-

falowe oraz dualne wykorzy-

stuj ce oba sposoby detekcji. 

Niektóre czujki pozwalaj  na 

ustawienie progu czu o ci, 

tak by nie reagowa y na ma e

zwierz ta domowe; 

– kontaktronowe, sk ada-

j ce si  zawsze z dwóch ele-

mentów, jeden montuje si

np. do ramy okna, a dru-

gi do jego skrzyd a, oddale-

nie ich od siebie (przy otwar-

ciu okna) powoduje wys anie 

sygna u alarmowego. Czujki kontaktrono-

we wyst puj  te  w wersji przystosowa-

nej do umieszczenia w sposób niewidocz-

ny z zewn trz – jeden element wkr ca si

np. w skrzyd o drzwi, a drugi w o cie nic .

Oba rozwi zania maj  swoich zwolenników 

i przeciwników: widoczna czujka u atwia 

zadanie do wiadczonemu, i tak zdecydowa-

nemu na w amanie, z odziejowi, z drugiej 

jednak strony mo e zniech ci  mniej zde-

terminowanego w amywacza;

– zbicia szk a najcz ciej reaguj  na 

d wi k t uczonego szk a, ich monta  jest 

wówczas atwy i zabezpieczaj  kilka okien. 

Wyst puj  te  czujki wykorzystuj ce okna 

 Du e okna i drzwi tarasowe powinny by  zabezpieczone przed z odziejami. Inaczej kupowanie drogich 
drzwi antyw amaniowych traci sens

 Kamera jest daj c  wi ksze 
mo liwo ci alternatyw
dla wideodomofonu

 Dzi ki wideodomofonowi 
nie tylko us yszymy stoj c
przed bram  osob , ale rów-
nie  j  zobaczymy
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WEJŚCIE

KORYTARZ

POM. GOSP.

KUCHNIA

POKÓJ DZIENNY

WC

Przyk ad zabezpie-
czenia kondygna-
cji domu jednoro-
dzinnego

1. Czujka magne-
tyczna (kontak-
tron)
2. Czujka ruchu
3. Dualna czujka 
ruchu
4. Sygnalizator we-
wn trzny (syrena)
5. Sygnalizator ze-
wn trzny
6. Centrala alar-
mowa
7. Manipulator
8. Modu  powiado-
mienia GSM
9. Modu  interne-
towy (Ethernet)
10. Czujka gazu 
ziemnego

ZDANIEM EKSPERTA

Instalacja alarmowa a inne instalacje 
domowe
Zagro enia dla domowników i ich dobytku czyhaj  nie tylko ze 

strony przest pców. Niebezpieczny mo e by  tak e po ar, ulat-

niaj cy si  gaz czy wyciek wody. Dlatego najwi ksi producenci 

systemów alarmowych oferuj  du  liczb  czujek i detektorów 

informuj cych o innych zdarzeniach ni  w amanie. 

Jednym z takich detektorów s  czujki gazu ziemnego lub p yn-

nego. Je eli wi c zapomnieli my o zakr cenia kurków w kuchence 

gazowej, to czujka wykryje gaz i przeka e informacj  do centrali. 

Na podobnej zasadzie dzia a te  czujka tlenku w gla. Po zainsta-

lowaniu jej przy kominku mo emy by  pewni, e zaalarmuje nas w razie wydobywania si

z niego czadu. Je eli za  u ytkownik obawia si  szkód spowodowanych wyciekiem wody, po-

winien wówczas zwróci  si  do instalatora z pro b  o zamontowanie czujki zalania. 

W razie zagro enia nowoczesny system alarmowy cz sto mo e zareagowa  sam. Nic nie 

stoi na przeszkodzie, by po wykryciu w powietrzu niebezpiecznego gazu system spowodo-

wa  zamkni cie g ównego zaworu gazowego, intensywne przewietrzenie przez wentylacj

mechaniczn . W przypadku wycieku z instalacji wodnej mo e te  automatycznie zamkn

g ówny zawór, nie dopuszczaj c do wi kszych szkód. Z systemem alarmowym mo emy te

zintegrowa  instalacj  grzewcz , cho by po to, by w cza  i wy cza  ogrzewanie o okre lo-

nej porze, albo zamkn  dop yw gor cej wody do grzejników, gdy okna s  otwarte. 

Poza doborem sprz tu równie wa ny jest monta  ca ego systemu. Instaluj c system alar-

mowy, trzeba przestrzega  kilku podstawowych zasad. Nie nale y przede wszystkim prowa-

dzi  okablowania wzd u  przewodów instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach, gdzie znaj-

duj  si  takie obiekty jak kocio  czy kominek, nale y stosowa  czujki dualne. W ten sposób 

wyeliminujemy prawdopodobie stwo fa szywych alarmów powodowanych przez promie-

niowanie podczerwone pochodz ce z urz dze  grzewczych. Nale y te  by  ostro nym przy 

wyborze zabezpieczenia w azience. Tu wybór czujki musi by ci le uzale niony od archi-

tektury pomieszczenia. le dobrane urz dzenia mog  uruchamia  alarm pod wp ywem pary 

wodnej b d  wody kapi cej z kranu.

Maciej Domagalski, 

specjalista ds. 

zabezpiecze  w firmie 
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ze specjalnymi szy-

bami, w które wtopio-

ne s  cienkie druciki, 

których przerwanie 

uruchamia sygna

alarmowy. To rozwi zanie jest najpewniejsze, 

ale wi e si  z konieczno ci  wymiany okien;

– bariery mikrofalowe i bariery podczerwie-

ni – przeci cie przez intruza wysy anej przez 

nie, skupionej wi zki promieniowania uru-

chamia alarm;

– wibracyjne – zak adane na ogrodze-

niach reaguj  na wstrz sy powstaj ce, gdy 

forsuje je nieproszony go .

Centrala alarmowa zbiera sygna y p yn -

ce ze wszystkich czujek i w razie potrzeby 

przekazuje dalej sygna  alarmowy. To do cen-

trali wprowadzane s  nowe ustawienia ca e-

go systemu. Warto wybra  central  z wi ksz

liczb  wej  i wyj  (na zapas), by my mogli 

w przysz o ci rozbudowa  system. 

Manipulator systemowy pozwala na wy-

mian  danych pomi dzy systemem a u yt-

kownikiem. Najpopularniejsze s  proste 

manipulatory w postaci klawiatury i wska -

ników diodowych lub wyposa one w wy-

wietlacz przekazuj cy podstawowe komu-

nikaty. Jednak niektóre centrale mog  tak e

wspó pracowa  z komputerem (po czone 

przewodowo lub bezprzewodowo), a wypo-

sa one w odpowiednie modu y umo liwia-

j  tak e zdalny dost p za po rednictwem 

Internetu czy sieci komórkowej. 

Sygnalizator mo e stanowi  najprostsza sy-

rena alarmowa, która d wi kiem i b yskami 

wiat a informuje najbli sze otoczenie o w a-

maniu, najcz ciej jednak uruchomienie alar-

mu oznacza te  wys anie sygna u do firmy 

ochroniarskiej (wykorzystuje si  do tego sie

telefoniczn , Internet lub sygna  radiowy). 

Warto, aby my mieli mo liwo  wpisania, za-

miast zwyk ego, specjalnego kodu wy cza-

j cego system, który wy cza alarm w domu, 

ale równocze nie powoduje wys anie sygna u

do firmy ochroniarskiej. Tego kodu u ywa si ,

gdy kto  zostanie przemoc  zmuszony do roz-

brojenia systemu. 

 Typowa czujka 
ruchu

 …oraz reagu-
j ca na d wi k
bezprzewodo-
wa czujka zbicia 
szk a
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Jaka ochrona

Dobieraj c zabezpieczenia, trzeba dostosowa  je do tego, na ile 

du e jest zagro enie w amaniem. Je li zdecydujemy si  na czuj-

ki ju  w linii ogrodzenia, a w domu zastosujemy kilka sposobów 

detekcji intruzów, to system b dzie mia  wi ksze mo liwo ci ni

prosty uk ad tylko z kilkoma czujkami ruchu w pomieszczeniach. 

Jednak b dzie te  kilkakrotnie dro szy i o ile zabezpieczenie ogro-

dzenia w domu stoj cym z dala od innych zabudowa  jest wskaza-

ne, to w domu na strze onym osiedlu nie jest raczej konieczne. 

Ponadto du a liczba czujników i skomplikowanie instalacji nie 

gwarantuj  jeszcze skuteczno ci dzia ania. Prostsza, ale dobrze 

przemy lana i wykonana instalacja alarmowa mo e by  lepsza. 

Niektóre czujki ruchu mog  np. dzia a  wadliwie w pomieszcze-

niach z kominkiem (lub innym ród em ciep a). Liczba niezb d-

nych czujek zale y od miejsca monta u. Czujki ruchu maj  zwykle 

szeroki k t „widzenia”, dlatego instaluj c je w naro nikach po-

mieszczenia, wykonawca mo e jedn  czujk  zabezpieczy  ca e po-

mieszczenie, musi jednak uwa a , by nie zostawi  np. stref, któ-

rych nie obejmuje adna czujka.

W remontowanym domu du e znaczenie ma te  to, na ile uci li-

wy jest monta , czy wymaga wykonania bruzd w tynku itp. Dlatego 

szczególnie atrakcyjne s  systemy bezprzewodowe. Je li uwzgl dni-

my koszty robocizny, mo e si  okaza , e ich wykonanie jest nawet 

ta sze ni  instalacji przewodowej, a zawsze jest zdecydowanie mniej 

uci liwe. Wykonane bruzd ciennych i przepustów przez stropy to 

prace, przy których powstaje du o brudu i mo e doj  do uszkodze-

nia innych instalacji czy posadzek. 

Uwaga! W wielu systemach czujki przewodowe i bezprzewodowe 

mog  pracowa  razem. Ta sze czujki przewodowe mo na wybra

wi c w miejscach, gdzie ich monta  jest niek opotliwy.

Najcz stszym „grzechem” wykonawców jest niewykonanie do-

kumentacji technicznej instalacji – brak jej planu i opisu oraz in-

strukcji dla u ytkownika. Bardzo utrudnia to jej ewentualn

modyfikacj , bo w istocie nikt nie wie, co zawiera nasz system 

alarmowy. Mamy pe ne prawo da  dokumentacji technicznej 

i nie powinni my zadowala  si  np. sam  instrukcj  techniczn

producenta centrali, bo to tak, jakby my dostali instrukcj  budowy 

i obs ugi samego silnika, a nie ca ego samochodu.

Ceny instalacji alarmowych s  bardzo zró nicowane – pro-

sty system z centralk  i kilkoma (6–8) czujkami ruchu oraz tak

sam  liczb  czujek kontaktronowych kupimy ju  za 2000 z .

Zaawansowany system alarmowy z czujnikami równie  na ze-

wn trz domu, z mo liwo ci  zdalnego dost pu itp., mo e za  kosz-

towa  nawet kilkana cie tysi cy z otych. 

Instalacje inteligentne
We wspó czesnych domach nie tylko instalacja alarmowa, ale i coraz 

wi cej urz dze  sterowanych jest przez ró nego rodzaju czujniki oraz 

programatory. Naturalnym d eniem jest ch  po czenia tych ele-

mentów w sie , pozwalaj c  na wymian  informacji. Powstaje wów-

czas instalacja nazywana inteligentn .

W takiej instalacji najwa niejsze jest to, e informacja pochodz -

ca z jednego czujnika mo e by  wykorzystana przez wiele urz dze .

Je li jest to sygna  czujnika otwarcia okna, oczywi cie odbierze go 

instalacja alarmowa, mo e on te  wp yn  na dzia anie instala-

cji grzewczej i wentylacyjnej. Nie ma przecie  sensu ogrzewanie po-

mieszczenia, w którym otwarto wszystkie okna. Nie warto te , by 

wentylacja mechaniczna dostarcza a tam wie e powietrze. W domu R
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z instalacj  inteligentn  wzajemne powi -

zania poszczególnych czujników i urz dze

oraz steruj ce ich wspó prac  programy mo -

na w ka dej chwili zmieni . Mo na te  do-

da  do systemu nowe elementy. W naszym 

przyk adzie takim dodatkowym elementem 

mo e by  np. czujnik obecno ci osób – i tak 

przecie  potrzebny w instalacji alarmowej. 

P yn ce z niego sygna y warto wykorzysta

do obni enia temperatury oraz zmniejsze-

nia intensywno ci wentylacji w pomieszcze-

niach, w których nikt nie przebywa. 

U yteczne mo liwo ci

Dzi ki wspó dzia aniu wielu elementów in-

stalacji mog  by  wykonywane nie tylko po-

jedyncze zadania, ale te  sekwencje czyn-

no ci. Inteligentna instalacja mo e odci y

nasz  zawodn  pami . Gdy wychodzimy 

z domu i chcemy w czy  instalacj  alarmo-

w , najpierw zostan  sprawdzone (i ewen-

tualnie zamkni te) wszystkie okna. Na czas 

naszej nieobecno ci zostanie tak e odci -

ty dop yw gazu do kuchenki oraz pr du do 

gniazd (z wyj tkiem tych obwodów, które 

zasilaj  lodówk  czy kocio  c.o., takie szcze-

gó y te  musi przewidywa  dobry projekt). 

W podró y do pracy czy na urlop nie b -

dziemy musieli si  zastanawia , czy wy-

czyli my elazko. Nawet gdy wtyczka 

zosta a w gnie dzie, zostanie na pewno wy-

czone. Wbrew pozorom zastosowanie opi-

sanych rozwi za  nie jest bardzo trudne ani 

te  nazbyt kosztowne. Instalacja mo e by

przy tym bezprzewodowa.

Inteligentna instalacja pozwala te  roz-

szerzy  mo liwo ci instalacji alarmowej, na 

przyk ad mo e dodatkowo uruchomi  kame-

ry w razie wykrycia intruza. Oczywi cie im 

wi cej w domu zautomatyzowanych urz -

dze  i instalacji, tym wi kszy ma sens inte-

growanie ich w system inteligentny. 
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 Panel dotykowy to najbardziej intuicyjny sposób sterowania systemem
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PRZYDATNE ADRESY

Przyk ad zabez-
pieczenia kondy-
gnacji domu jed-
norodzinnego
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BERKER POLSKA 61 817 99 00 www.berker.pl
EATON MOELLER  22 320 50 50  www.xcomfort.pl
EC ELTCRAC  12 292 48 60  www.eltcrac.com.pl
GENWAY  24 264 77 33 www.genway.pl
INTELIDOM 22 512 83 99  www.intelidom.pl
LASKOMEX  42 671 88 00  www.laskomex.com.pl

LEGRAND 801 133 084  www.legrand.pl
MERTEN POLSKA  22 641 75 85  www.merten.pl
SATEL  58 320 94 01  www.satel.pl
TEMA 22 878 03 55  www.gira.pl
VOLTA  22 424 70 54  www.volta.com.pl
ZAMEL 32 210 46 65  www.zamel.pl


