DYLEMATY

PYTANIE CZYTELNIKA

Nasz dom poïoĝony jest ok. 20 m
od ogrodzenia. Na tym odcinku
rosnÈ dwa duĝe drzewa oraz
krzewy, które póěnÈ wiosnÈ i latem zasïaniajÈ widok na furtkÚ.
Zastanawiamy siÚ zatem nad
wymianÈ domofonu na wideodomofon – ale czy zwiÚkszy on
nasze poczucie bezpieczeñstwa?
Moĝe jednak warto wydaÊ wiÚcej
i zainstalowaÊ system alarmowy? ProszÚ o radÚ, czy montaĝ
alarmu jest bardzo skomplikowany i ile kosztuje?
REDAKCJA

Zarówno domofony, jak i wideodomofony sÈ podstawowym narzÚdziem umoĝliwiajÈcym kontrolÚ dostÚpu do posesji. W poïÈczeniu z poĂrednimi elementami ochrony budynku – drzwiami,
roletami zewnÚtrznymi oraz
ogrodzeniem – mogÈ w wielu
przypadkach wystarczyÊ, aby
domownicy czuli siÚ bezpiecznie.
Nie ma jednak jedynie sïusznej
recepty. O stopniu zagroĝenia
napadem decyduje bowiem wiele
czynników – gÚstoĂÊ zabudowy, wielkoĂÊ i ksztaït budynku,
rodzaj roĂlinnoĂci wokóï domu,
sÈsiedztwo, sposób ogrodzenia czy teĝ usytuowanie furtki
wzglÚdem domu.
BiorÈc pod uwagÚ te warunki
oraz statystyki lokalnej policji
dotyczÈce czÚstotliwoĂci wïamañ w naszej okolicy, naleĝy
dokonaÊ wyboru – domofon lub
wideodomofon i podstawowa,
Ărednio zaawansowana bÈdě rozbudowana instalacja alarmowa.

Domofony,
wideodomofony,
systemy
alarmowe
Emilia Rosïaniec
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fot. Zamel

Jak skutecznie

chroniÊ
dom?

Domofony
i wideodomofony
Wideodomofon umoĝliwia obserwacjÚ sytuacji przy furtce – sprawia, ĝe widaÊ osoby,
które chcÈ dostaÊ siÚ na teren naszej posesji,
domofon zaĂ pozwala jedynie usïyszeÊ te
osoby. JeĂli zatem usytuowanie domu bÈdě
roĂlinnoĂÊ przy bramie i furtce uniemoĝliwiajÈ obserwacjÚ wejĂcia, warto wybraÊ
wideodomofon.

Analogowy czy cyfrowy?
Domofony i wideodomofony dostÚpne
sÈ w wersjach: analogowej i cyfrowej.
W domach jednorodzinnych zazwyczaj
stosuje siÚ pierwsze rozwiÈzanie – gïównie
ze wzglÚdu na cenÚ oraz ograniczony zakres
potrzeb. Systemy cyfrowe wykorzystywane
sÈ gïównie w domach wielorodzinnych. MajÈ
cyfrowÈ klawiaturÚ, która sïuĝy do wyboru
lokalu oraz peïni funkcjÚ zamka szyfrowego.
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Domofony, wideodomofony, systemy alarmowe

Panel zewnÚtrzny
– wideobramofon
z przyciskiem
wywoïania,
mikrofonem
i gïoĂnikiem
oraz kamerÈ.
W niektórych
wideodomofonach
moĝna sterowaÊ
poïoĝeniem kamery
i obserwowaÊ
takĝe otoczenie
wokóï rozmówcy.
W modelach bardziej
skomplikowanych
moĝna teĝ
skorzystaÊ z opcji
rejestracji obrazu
– zapisywanego
w module pamiÚci

fot. Tema (Gira)

Panel wewnÚtrzny
– wideounifon
z przyciskiem
zwalniajÈcym zaczep
elektrozamka.
Obraz na panelu
wewnÚtrznym moĝe
byÊ wyĂwietlany
przy zastosowaniu
standardowych
czarno-biaïych
kineskopów
lub kolorowych
ciekïokrytalicznych

...domofonu
Panel zewnÚtrzny
– bramofon (zwany
teĝ kasetÈ rozmównÈ)
– z przyciskiem wywoïania,
mikrofonem i gïoĂnikiem

Panel wewnÚtrzny – unifon
z przyciskiem zwalniajÈcym
zaczep elektrozamka.
Panel wewnÚtrzny moĝe mieÊ
sïuchawkÚ lub gïoĂnomówiÈcy
aparat. W drugim przypadku
przez caïy czas trwania rozmowy
trzeba trzymaÊ wciĂniÚty
przycisk umoĝliwiajÈcy rozmowÚ

fot. Ec Eltcrac

Jak ukïadaÊ?
W budynku. Przewody naleĝy ukïadaÊ
w rurkach w tynku lub po wierzchu Ăciany.
Obwód, który zasila panel zewnÚtrzny,
moĝna poprowadziÊ przez strop piwnicy bÈdě
podïogÚ na gruncie, wyprowadziÊ zaĂ przez
ĂcianÚ. W miejscach wyprowadzenia kabla
konieczne jest zastosowanie przepustów
(uĝywa siÚ ich takĝe w miejscach krzyĝowania siÚ kabla z rurami instalacyjnymi – gazowymi, wodociÈgowymi, kanalizacyjnymi
itp.).
Poza budynkiem. GïÚbokoĂÊ rowu
z kablem musi byÊ dostosowana do rodzaju
gruntu:
pod nieutwardzonÈ powierzchniÈ ziemi
– 70 cm,
pod chodnikiem z pïyt betonowych
– 60 cm,
w gruncie piaszczystym – 80 cm.
W dwóch pierwszych przypadkach konieczna jest podsypka z piasku (ok. 10 cm),

Elementy wideodomofonu i...

fot. Tema (Gira)

System analogowy ma w przypadku
domofonów cztery przewody instalacyjne
i jeden adresowy, a w wideodomofonach
siedem instalacyjnych i takĝe jeden adresowy. JeĂli w domu mieszkajÈ dwie rodziny,
konieczne bÚdÈ dwa przewody adresowe.
System cyfrowy moĝe skïadaÊ siÚ z dwóch
lub wiÚkszej liczby przewodów instalacyjnych – szeĂciu w domofonach i oĂmiu
w wideodomofonach. Jeĝeli ma tylko dwa
przewody, do jej montaĝu moĝna wykorzystaÊ istniejÈcÈ instalacjÚ dzwonkowÈ.

w gruncie piaszczystym natomiast kabel
moĝna ukïadaÊ bezpoĂrednio na dnie rowu.
Przed przysypaniem rowu gruntem rodzimym trzeba uïoĝyÊ tzw. foliÚ ostrzegawczÈ,
chroniÈcÈ przed ewentualnym przepiÚciem
na skutek uszkodzeñ mechanicznych.

Rów moĝna bezpoĂrednio zasypaÊ
gruntem rodzimym, jeĝeli kabel na caïej
dïugoĂci zostanie osïoniÚty rurÈ, wtedy
teĝ moĝna zakopaÊ go pïycej na gïÚbokoĂci
20–30 cm.

ZDANIEM EKSPERTA
Michaï Konarski
Kierownik laboratorium
Satel
Kiedy i jak dobraÊ
system alarmowy?

pod uwagÚ podniesienie bezpieczeñstwa miesz-

nikaty gïosowe przez liniÚ telefonicznÈ, wiadomoĂci

kañców przebywajÈcych w domu. Uzupeïnijmy

SMS czy e-maile.

system o elementy ochrony obwodowej, np.

DziÚki dynamicznie rozwijajÈcej siÚ technologii, in-

czujki kontaktronowe lub wibracyjne. W ten spo-

stalowanie systemu alarmowego nie musi wiÈzaÊ

sób, dysponujÈc odpowiedniÈ centralÈ alarmo-

siÚ z uciÈĝliwym ukïadaniem odpowiedniego oka-

wÈ moĝna zaïÈczyÊ czuwanie „dzienne”, w któ-

blowania. IstniejÈ obecnie dwukierunkowe systemy

rym domownicy swobodnie mogÈ poruszaÊ siÚ

komunikujÈce siÚ bezprzewodowo drogÈ radiowÈ,

wewnÈtrz chronionego obszaru, zaĂ próba wtar-

zapewniajÈc identycznÈ skutecznoĂÊ jak systemy

gniÚcia z zewnÈtrz uruchomi sygnalizacjÚ alar-

tradycyjne.

nie systemu alarmowego jest jednÈ ze skuteczniej-

mu.

Do najbardziej kompleksowych systemów, ïÈczÈ-

szych metod chroniÈcych przed wïamaniem. Juĝ na

System alarmowy moĝna rozszerzyÊ o dodatkowe

cych zaawansowanÈ centralÚ alarmowÈ z funkcjo-

etapie projektowania warto uwzglÚdniÊ dzisiejsze

czujki wykrywajÈce inne rodzaje zagroĝeñ: zalanie

nalnoĂciÈ „inteligentnego domu” naleĝÈ te umoĝ-

Zgodnie ze statystykami policyjnymi, zainstalowa-

i przyszïe wymagania dotyczÈce instalacji alarmo-

wodÈ, ulatnianie gazów (zarówno trujÈcych, wybu-

liwiajÈce wykorzystanie bezprzewodowych czujek

wej. W tym celu, najlepiej skontaktowaÊ siÚ z firmÈ

chowych, jak i usypiajÈcych stosowanych w niektó-

i wyposaĝone we wbudowany moduï GSM do mo-

zajmujÈcÈ siÚ projektowaniem i realizacjÈ takich in-

rych rodzajach wïamañ).

nitorowania, powiadamiania SMS i zdalnego stero-

stalacji, aby wspólnie wybraÊ najbardziej efektyw-

PamiÚtajmy takĝe o funkcji powiadamiania. W za-

wania. PozwalajÈ one realizowaÊ ciekawe funkcje

ne rozwiÈzania.

leĝnoĂci od przewidywanych ïÈczy telekomuni-

i gwarantujÈ ïatwÈ rozbudowÚ w przyszïoĂci.

Oprócz wykrywania wtargniÚcia intruza w trak-

kacyjnych, system alarmowy moĝna wyposaĝyÊ

cie nieobecnoĂci domowników, weěmy równieĝ

w specjalne moduïy pozwalajÈce przesyïaÊ komu-

BUDUJEMY DOM

BD6_alarmy_domofony.indd 133

9/2009

133

2009-08-14 13:52:30

Dylematy

InstalacjÚ domofonów i wideodomofonów na
zewnÈtrz wykonuje siÚ z przewodów odpornych na warunki atmosferyczne np. XTKMXw,
XzTKMX, wewnÈtrz natomiast z przewodów
domofonowych typu YTDY, TKSY, LIY Y-P
Na system instalacji alarmowej najlepiej zdecydowaÊ siÚ na etapie projektu domu. DziÚki
temu moĝna uniknÈÊ dodatkowych robót
– jak kucie Ăcian i maskowanie przewodów
koniecznych przy montaĝu okablowania.
Gdy prace wykoñczeniowe sÈ juĝ zakoñczone, lepszym, choÊ droĝszym rozwiÈzaniem
bÚdzie system bezprzewodowy.
Na system alarmowy skïadajÈ siÚ: zestaw
czujek, centrala alarmowa, manipulator
oraz sygnalizator.
Czujki – to elementy wychwytujÈce
zmiany w otoczeniu. Do najpopularniejszych naleĝÈ czujki ruchu reagujÈce na
zmiany, powyĝej nastawionego progu zadziaïania, biernego promieniowania podczerwonego (PIR). Warto zatem w domach,
w których stale przebywajÈ zwierzÚta
(psy maïych i Ărednich ras oraz koty),
zastosowaÊ specjalne czujki – odróĝniajÈce
czworonoga od czïowieka i niewywoïujÈce
tym samym faïszywego alarmu.

Centrala alarmowa jest gïównym elementem systemu i odpowiada za kontrolÚ pracy
czujników. Centrala zbiera, zapamiÚtuje
i analizuje informacje pochodzÈce z czujników, nastÚpnie odpowiednio reaguje – wïÈczajÈc lub wyïÈczajÈc alarm lub/i przekazujÈc sygnaï do agencji monitorujÈcej, z którÈ
mamy podpisanÈ umowÚ. Jej zadaniem jest
takĝe kontrola systemu zasilania. Alarmy sÈ
najczÚĂciej wyposaĝone w dwa rodzaje systemu zasilania – podstawowy (z sieci) oraz
awaryjny (z baterii lub akumulatora). W razie koniecznoĂci
centrala przeïÈcza
system z zasilania
podstawowego na
awaryjny.
CentralÚ alarmowÈ
naleĝy montowaÊ
w miejscach, do których intruz bÚdzie
miaï utrudniony
dostÚp, tak aby nie

fot. Bosch

fot. Satel

Systemy alarmowe

mógï szybko znaleěÊ i wyïÈczyÊ caïego
systemu.
Manipulator – sïuĝy do komunikacji
z centralÈ alarmowÈ. Przy jego uĝyciu
wydaje siÚ polecenia centrali. DziÚki niemu
moĝna okreĂliÊ strefy dziaïania systemu,
czas ich uruchomienia oraz dziaïania.
Umoĝliwia takĝe wglÈd w historiÚ zdarzeñ,
oraz przekazuje dane o stanie czujek i caïego systemu.
Manipulator montuje siÚ w ïatwo dostÚpnym miejscu – tak aby moĝna byïo szybko
i sprawne wïÈczyÊ lub wyïÈczyÊ czuwanie
systemu.
Sygnalizator – to element systemu
powiadamiajÈcy
bezpoĂrednie
otoczenie
o zagroĝeniu.

Instalacje inteligentne

fot. Tema (Gira)

WyposaĝajÈc dom w system alarmowy, warto
zastanowiÊ siÚ nad rozbudowanÈ instalacjÈ inteligentnÈ, która umoĝliwia sterowanie – oprócz
systemem alarmowym – takĝe klimatyzacjÈ,
ogrzewaniem, wentylacjÈ, oĂwietleniem, roletami, ĝaluzjami i markizami.
Budynek inteligentny to taki, który wyposaĝony jest w system czujników, reagujÈcych na
zmiany zarówno w otoczeniu, jak i wewnÈtrz
domu. Nie o kaĝdym jednak domu, w którym sÈ
czujniki wspóïpracujÈce z róĝnymi instalacjami
moĝna powiedzieÊ, ĝe jest wyposaĝony w systemem inteligentny. Inteligentnymi okreĂla siÚ wyïÈcznie te obiekty, w których detektory poszczególnych systemów sÈ
ze sobÈ zintegrowane. Oznacza to, ĝe jeĝeli nastÚpuje jakakol-
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wiek zmiana stanu w jednym systemie, pozostaïe
z nich sÈ o tym powiadamiane i zmiana ta jest
uwzglÚdniana w ich pracy.
Najwaĝniejszym elementem instalacji inteligentnej jest tzw. jednostka centralna (komputer, sterownik mikroprocesorowy, itp.), do której
doprowadzone sÈ przewody od róĝnych czujników znajdujÈcych siÚ w pomieszczeniach oraz
na zewnÈtrz domu.
Poniewaĝ jednostka centralna dziaïa na zasadzie sprzÚĝenia zwrotnego, musi byÊ teĝ poïÈczona z takimi urzÈdzeniami domowymi jak: instalacja domofonowa, czy wideodomofonowa, kocioï,
grzejniki, wentylatory, ěródïa Ăwiatïa, ĝaluzje, siïowniki przyokienne itd. SieÊ przewodów tworzy
tzw. magistralÚ komunikacyjnÈ
InstalacjÚ inteligentnÈ warto zaplanowaÊ nawet wtedy, gdy w zwiÈzku z wydatkami na budo-

wÚ domu nie moĝna sobie od razu pozwoliÊ na
zakup wszystkich urzÈdzeñ. Zbudowanie takiej
instalacji w przyszïoĂci bÚdzie jednak znacznie
ïatwiejsze, jeĂli na etapie budowy caïy budynek
zostanie okablowany przewodem magistralnym.
Nie bÚdzie to duĝy wydatek, a umoĝliwi przerobienie instalacji konwencjonalnej na inteligentnÈ
nawet po wielu latach od wybudowania domu.
Znacznie wiÚkszÈ swobodÚ dajÈ systemy bezprzewodowe – radiowe. Te moĝna wprowadziÊ
bez koniecznoĂci kucia Ăcian w juĝ zamieszkanym domu.
Budynkiem inteligentnym moĝna sterowaÊ
na odlegïoĂÊ, na przykïad za pomocÈ Internetu
lub telefonu komórkowego. W kaĝdej chwili jest
równieĝ moĝliwe rÚczne ustawianie poszczególnych parametrów pracy systemu.

Caïym budynkiem moĝna sterowaÊ za pomocÈ jednego urzÈdzenia,
które informuje o stanie poszczególnych elementów (ogrzewanie, oĂwietlenie,
klimatyzacja, wentylacja itp.) wspóïpracujÈcych z instalacjÈ inteligentnÈ
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fot. Satel

Sam sygnaï
alarmowy moĝe byÊ
wyrazisty – akustyczny, zazwyczaj
poïÈczony z sygnalizacjÈ ĂwietlnÈ, lub
dyskretny – kiedy
informacja o wïamaniu przekazywana jest
do wïaĂciciela domu
lub do agencji ochrony
mienia przez:
linie telefoniczne (analogowe PSTN lub cyfrowe ISDN);
sieÊ GSM/GPRS;
Internet (ïÈcza TCP/JP);
przyporzÈdkowany tor radiowy.
Strefy
Stopieñ rozbudowy systemu alarmowego
naleĝy dostosowaÊ do istniejÈcego potencjalnego zagroĝenia napadem. System
alarmowy moĝe chroniÊ wnÚtrze domu,
lub/i jego otoczenie, a takĝe dziaïaÊ
juĝ w linii ogrodzenia – to zapewniajÈ
najbardziej rozbudowane systemy.

fot

.S

a te

l

Koszt instalacji alarmowej dla domu
o powierzchni 150 m2 i dziaïki o wymiarach 20 ´ 24 m:
Podstawowa instalacja alarmowa
(centrala alarmowa, moduï rozszerzeñ bez zasilacza, 3–4 czujki
PIR, 2 czujki dualne, 4–9 kontaktronów, 2 sygnalizatory optycznoakustyczne: wewnÚtrzny i zewnÚtrzny) to wydatek minimum
2000 zï.
¥rednio zaawansowana instalacja alarmowa (centrala alarmowa, moduï rozszerzeñ bez zasilacza, 6 czujek PIR, 2 czujki dualne,
2 czujki zewnÚtrzne dualne, 9 kontaktronów, 2 sygnalizatory
optyczno-akustyczne wewnÚtrzne i 1 zewnÚtrzny) to wydatek
minimum 2800 zï.
Zaawansowana instalacja alarmowa (centrala alarmowa,
moduï rozszerzeñ bez zasilacza, 6 czujek PIR, 4 czujki dualne,
20 kontaktronów, 2 sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnÚtrzne i 1 zewnÚtrzny) to wydatek minimum 3500 zï.
Ogrodzenie:
kable sensorowe i mikrofonowe – montuje siÚ je na ogrodzeniu.
Kable reagujÈ na drgania lub děwiÚki, informujÈc o próbie sforsowania ogrodzenia. Instalacja takich kabli moĝliwa jest jedynie na
ogrodzeniu metalowym;
system Ăwiatïowodowy – moĝna go zainstalowaÊ na ogrodzeniu,
Ăcianie lub pod ziemiÈ (ale nie pod powierzchniÈ utwardzonÈ). Jego
odksztaïcenie lub przeciÚcie uruchamia alarm.

REKLAMA

Teren posesji:
system impedencyjny – umieszczany jest pod ziemiÈ.
Zakïócenie fal elektromagnetycznych, które wytwarzÈ powoduje
wïÈcznie alarmu;
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bariery mikrofalowe – to montowane
na chronionym odcinku dziaïki nadajniki
i odbiorniki promieniowania mikrofalowego.
Alarm jest uruchamiany po przeciÚciu wiÈzki
promieniowania. W polu jego dziaïania nie
moĝna sadziÊ drzew i krzewów oraz umieszczaÊ ïawek;
aktywne bariery podczerwieni, które
dziÚki specjanej konstrukcji odporne sÈ
na niekorzystne warunki atmosferyczne
– w zwiÈzku z czym moĝna montowaÊ je
na zewnÈtrz. SprawdzÈ siÚ takĝe wewnÈtrz
pomieszczeñ, zamocowane w linii otworów
drzwiowych i okiennych;
wspomniane juĝ czujki PIR.

INFO RYNEK

Okna i drzwi:
mikrofonowe czujki zbicia szkïa – montowane w oknach, wykrywajÈ děwiÚk uderzenia w szkïo i jego pÚkania; zabezpieczajÈ
jednoczeĂnie kilka szyb;
kontaktrony (czujki magnetyczne) – reagujÈ na otwarcie drzwi i okien bez wybicia
szyb. RozïÈczenie dwóch podstawowych
elementów tego zabezpieczenia – magnesu
i kontaktronu – wïÈcza alarm;
czujki wibracyjne – reagujÈ na silne
wstrzÈsy.
WnÚtrze domu:
czujki mikrofalowe – zalecane zwïaszcza do
duĝych pomieszczeñ. WykrywajÈ ruch w ob-

szarze swojego dziaïania. Ich zasiÚg nie jest
ograniczony szybÈ czy Ăcianami dziaïowymi,
dlatego mogÈ wïÈczyÊ alarm, gdy na przykïad
bÚdziemy parkowaÊ samochód przed domem;
czujki dualne – zbudowane sÈ z dwóch
czujek umieszczonych w jednej obudowie,
zazwyczaj wystÚpujÈ w zestawieniu:
pasywna czujka podczerwieni (opisywana
na poczÈtku artykuïu) i czujka mikrofalowa.
DziÚki takiej konfiguracji czujka reaguje na
dwa róĝne rodzaje zakïóceñ, zapobiegajÈc
faïszywym alarmom;
czujki wykrywajÈce awarie techniczne
– to czujki chroniÈce pomieszczenia przed
zalaniem, poĝarem lub ulatniajÈcym siÚ
gazem.

Ile kosztujÈ domofony, wideodomofony i systemy alarmowe?

DOMOFONY
Zestaw domofonowy
1-abonentowy P1-Tk6
EC ELTCRAC
Skïad zestawu:
kaseta rozmówna domofonowa
KDO 1-numerowa;
zasilacz domofonowy
EWD 10 w obudowie
EURO z nakïadkÈ
osïaniajÈcÈ;
unifon
TK-6 Wekta
188
zï

Zestaw domofonowy DP-20HR
+ DR-2G
GDE
Skïad zestawu:
unifon do domofonu;
2 przyciski otwierania;
stacja bramowa jednoprzyciskowa

Zestaw domofonowy
z moduïem kontroli dostÚpu
ZAMEL
Skïad zestawu:
panel rozmówny;
zasilacz 230V AC/ 12V DC;
transformator 230V AC/ 12V AC;
unifon;
moduï kontroli dostÚpu:
zamek szyfrowy*.
* moĝliwoĂÊ konfiguracji
indywidualnej w czytnik linii
papilarnych lub czytnik
kart zbliĝeniowych

218,38
zï

920
zï

WIDEODOMOFONY
Zestaw wideodomofonowy
VK4K-1/A z kamerÈ czarno-biaïÈ do domu jednorodzinnego ZAMEL
Skïad zestawu:
panel rozmówny + moduï kamery
wideounifon
transformator 230V AC/24V AC
pïyta montaĝowa

1586
zï

Wideodomofon KW129C+138AMC z domowym systemem monitoringu
EC ELTCRAC
Skïad zestawu:
kolorowy wideomonitor
gïoĂnomówiÈcy KW-129C;
zasilacz;
panel zewnÚtrzny z kamerÈ
kolorowÈ KW- 138AMC

Zestaw wideodomofonowy
– kamera DRC-4CH, monitor
CDV-71BE
GDE
Skïad zestawu:
monitor kolorowy;
wyĂwietlacz panoramiczny 7”
Color TFT-LCD;
wbudowany moduï pamiÚci 128
obrazów;
kamera
kolorowa

Wycena przykïadowego
systemu alarmowego ze
standardowym wyposaĝeniem firmy Satel
Wycena dotyczy domu
o powierzchni 100–120 m2
Centrala VERSA 15
Manipulator VERSA-LCD-GR
Czujki ruchu AQUA
Czujki magnetyczne K-1
Sygnalizator wewnÚtrzny SPW-210
Sygnalizator zewnÚtrzny SP-4003
Obudowa OPU-4P z transformatorem
Èczny koszt elementów
– 1200–1500 zï
Koszt montaĝu – koszt wykonania
systemu alarmowego uzaleĝniony
jest gïównie od topografii lokalu
lub budynku, w którym ma zostaÊ
zainstalowany. W przedstawionej
konfiguracji koszt wykonania okablowania (wraz z materiaïami),
zainstalowania urzÈdzeñ oraz
uruchomienia systemu moĝna
w przybliĝeniu oszacowaÊ na
ok. 2000 zï*
Ècznie – 3200–3500 zï
* Wycena montaĝu sporzÈdzona
przez firmÚ THOR

3463
zï

1885
zï

– c e ny b r u t to –

Wycena przykïadowego systemu alarmowego firmy CSA – Cyfrowe Systemy Alarmowe
Wycena dotyczy domu o powierzchni 150 m2
Centrala Power 1832
Czujniki PIR LC100 lub EC301D Encore
Klawiatura LCD
Klawiatura LCD icon.

Moduï rozszerzeñ 5108
Obudowa, zasilacz, akumulator
Sygnalizator MOS
Radiolinia napadowa 2 piloty
Èczny koszt elementów z montaĝem czujek
wewnÚtrznych – 2700 zï

Dodatkowo:
– rozprowadzenie kabli – 1000 zï;
– zainstalowanie dodatkowych czujek
zewnÚtrznych – 200 zï
Ècznie – 3900 zï

PRZYDATNE ADRESY
BOSCH
CSA
DUNIFEX
EC ELTCRAC
GDE

136

022 715 41 00
0602 50 78 81
091 814 97 87
012 292 48 70
012 256 50 35

pl
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www.bosch.pl
www.slawcsa.com
www.dunifex.pl
www.eltcrac.com.pl
www.gde.pl

LASKOMEX

042 671 88 40

www.laskomex.com.pl

SATEL

058 320 94 00

www.satel.pl

THOR

058 554 91 66

www.thor.com.pl

ZAMEL

032 210 46 65

www.zamel.pl
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