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Cz sto instalacj  alarmow  w na-
szym domu zaczynamy rozwa a
po próbie w amania, albo kiedy 

tego w amania nie by o, a samochód nasz 
lub s siada „odjecha ” z podwórka. Zdarza 
si  te , e mamy zainstalowany system 
alarmowy, ale z niego nie korzystamy np. 
ze wzgl du na zostawione w domu zwie-
rz ta. Poprawnie zainstalowana nowocze-
sna instalacja alarmowa mo e w znacznym 
stopniu wp yn  na odczuwalny poziom 
bezpiecze stwa mieszka ców przy jedno-
czesnym braku wp ywu na jako  ich y-
cia. Dost pne w ofercie firmy OPTEX ze-
wn trzne, wewn trzne, przewodowe 
i bezprzewodowe rozwi zania pozwala-
j  na przygotowanie systemu ochrony do-
stosowanego do indywidualnych warun-
ków (rysunek 1). Obudowy najnowszych 
produktów posiadaj  ciekawy design, który 
zaspokoi wymagania estetyczne nawet naj-
bardziej wymagaj cych u ytkowników.

Przyj cie takich za o e  pozwala na wy-
krycie intruza w dalekiej odleg o ci od bu-
dynku, ochron  mienia znajduj cego si  na 
posesji oraz prowadzi do zaniechania pró-
by wtargni cia. Umo liwia zabezpieczenia 
strefy zewn trznej podczas obecno ci do-
mowników zarówno w dzie  jak i w nocy. 
Zastosowanie jedynie czujek wewn trznych 
nie zabezpiecza przed uszkodzeniem (cz sto
bardzo kosztownych) okien i drzwi. Czujki 
zewn trzne chroni  mienie pozostawione na 
posesji – zaparkowany samochód czy narz -
dzia i materia y. Mo na je równie  wykorzy-
sta  do sterowania kamerami. Do ochrony 
budynków mieszkalnych zalecane jest za-
stosowanie czujek wysokiego monta u serii 
HX-40 i HX-80N oraz czujek serii VXI, VXS 
oraz FTN. Wszystkie modele wyposa one 
s  w cyfrow  analiz  sygna ów i precyzyj-
ny uk ad optyczny. Takie po czenie zapew-
nia odporno  na ruch zwierz t. Du  uwag
nale y jednak zwróci  na zgodn  z zalece-

niami producenta procedur  monta u i stro-
jenia czujek ruchu. Skracanie zasi gu dzia-
ania czujki poprzez jej pochylanie zaburza 

dzia anie uk adu optycznego odpowiedzial-
nego za ignorowanie obiektów o wymiarach 
zwierz t domowych. Warto zwróci  uwag ,
e wszystkie te urz dzenia maj  tak e wer-

sje zasilane bateryjnie, co pozwala na mon-
ta  w miejscu, do którego nie doprowadzono 
przewodów instalacji alarmowej. 

Zastosowanie czujki dualnej, w której de-
tekcja w kanale podczerwieni wymaga po-
twierdzenia przez modu  mikrofalowy, mi-
nimalizuje zak ócenia wywo ywane przez 
gwa towne zmiany temperatury (s o ce wy-
chodz ce zza chmur, ciep e powietrze za ci -
arówk  na ulicy itp.). Cz sto „fa szywe alar-

my” wynikaj  ze skierowania pola widzenia 
czujki na cian , na której operuje s o ce. 

Czujki OPTEX wyposa one s  w akceso-
ria do kszta towania obszaru detekcji, aby 
wykluczy  ruch za ogrodzeniem posesji 

(ulica, s siedzi). Sygnalizacja maskowania, 
tzw. antymasking, informuje u ytkownika 
o przypadkowym (np. przyklejone li cie) 
lub celowym zas oni ciu czujki (tak e ma-
teria ami przezroczystymi lub lakierami). 

Do ochrony ogrodzenia czy bramy gara-
u zaleca si  zastosowanie barier podczer-

wieni. W ofercie OPTEX dost pne s  ba-
riery zarówno krótkiego, jak i dalekiego 
zasi gu. W zale no ci od dost pu zasilania 
mo na zastosowa  bariery przewodowe lub 
bezprzewodowe. Najnowszy produkt, który 
pojawi  si  w naszej ofercie to bariery hy-
brydowe (SL-TNR). Mo na po czy  w nich 
te dwa sposoby zasilania (bateryjne i prze-
wodowe), co sprzyja ograniczeniu kosztów 
instalacji poprzez lepsze wykorzystanie 
istniej cej infrastruktury.

Wi cej informacje na temat rozwi za
i technologii stosowanych przez OPTEX 
mo na znale  na stronie internetowej 
www.optex.com 

seria VXi oraz VXS

seria FTN

seria SL

seria AX oraz SL-TNR

seria BX

seria HX

Czujki OPTEX – profesjonalna ochrona dla budynku mieszkalnego
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Rysunek 1. 
Produkty firmy 
OPTEX, które 
mo na wykorzysta
do zaprojektowania 
profesjonalnego 
systemu ochrony 
dla budynku.

System zabezpieczenia domu powinien 
sk ada  si  z kliku kolejnych stref. Bior c
pod uwag  kierunek ruchu intruza:
1. strefa – ochrona obwodowa na granicy 

posesji w postaci np. aktywnej bariery 
podczerwieni

2. strefa – zewn trzne czujki ruchu w strefi e 
podej cia do budynku

3. strefa – ochrona zewn trzna cian i otwo-
rów w murze 

4. czujki wewn trzne
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