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Domofony
i wideodomofony
Wideodomofon umo liwia obserwacj  sytu-

acji przy furtce – sprawia, e wida  osoby, 

które chc  dosta  si  na teren naszej posesji, 

domofon za  pozwala jedynie us ysze  te 

osoby. Je li zatem usytuowanie domu b d

ro linno  przy bramie i furtce uniemo -

liwiaj  obserwacj  wej cia, warto wybra

wideodomofon.

Analogowy czy cyfrowy?

Domofony i wideodomofony dost pne 

s  w wersjach: analogowej i cyfrowej. 

W domach jednorodzinnych zazwyczaj 

stosuje si  pierwsze rozwi zanie – g ównie 

ze wzgl du na cen  oraz ograniczony zakres 

potrzeb. Systemy cyfrowe wykorzystywane 

s  g ównie w domach wielorodzinnych. Maj

cyfrow  klawiatur , która s u y do wyboru 

lokalu oraz pe ni funkcj  zamka szyfrowego.

DYLEMATY

Domofony
i wideodomofony

Analogowy czy cyfrowy?

Domofony i wideodomofony dost pne

chroni
dom?

PYTANIE CZYTELNIKA

Nasz dom po o ony jest ok. 20 m 

od ogrodzenia. Na tym odcinku 

rosn  dwa du e drzewa oraz 

krzewy, które pó n  wiosn  i la-

tem zas aniaj  widok na furtk .

Zastanawiamy si  zatem nad 

wymian  domofonu na wideo-

domofon – ale czy zwi kszy on 

nasze poczucie bezpiecze stwa? 

Mo e jednak warto wyda  wi cej 

i zainstalowa  system alarmo-

wy? Prosz  o rad , czy monta

alarmu jest bardzo skomplikowa-

ny i ile kosztuje?

REDAKCJA

Zarówno domofony, jak i wideo-

domofony s  podstawowym na-

rz dziem umo liwiaj cym kon-

trol  dost pu do posesji. W po-

czeniu z po rednimi elementa-

mi ochrony budynku – drzwiami, 

roletami zewn trznymi oraz 

ogrodzeniem – mog  w wielu 

przypadkach wystarczy , aby 

domownicy czuli si  bezpiecznie. 

Nie ma jednak jedynie s usznej 

recepty. O stopniu zagro enia

napadem decyduje bowiem wiele 

czynników – g sto  zabudo-

wy, wielko  i kszta t budynku, 

rodzaj ro linno ci wokó  domu, 

s siedztwo, sposób ogrodze-

nia czy te  usytuowanie furtki 

wzgl dem domu. 

Bior c pod uwag  te warunki 

oraz statystyki lokalnej policji 

dotycz ce cz stotliwo ci w a-

ma  w naszej okolicy, nale y

dokona  wyboru – domofon lub 

wideo domofon i podstawowa, 

rednio zaawansowana b d  roz-

budowana instalacja alarmowa.

Jak skutecznie
fot. Zamel

Domofony, 

wideodomofony, 

systemy

alarmowe

Emilia Ros aniec
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System analogowy ma w przypadku 

domofonów cztery przewody instalacyjne 

i jeden adresowy, a w wideodomofonach 

siedem instalacyjnych i tak e jeden adreso-

wy. Je li w domu mieszkaj  dwie rodziny, 

konieczne b d  dwa przewody adresowe. 

System cyfrowy mo e sk ada  si  z dwóch 

lub wi kszej liczby przewodów instala-

cyjnych – sze ciu w domofonach i o miu 

w wideodomofonach. Je eli ma tylko dwa 

przewody, do jej monta u mo na wykorzy-

sta  istniej c  instalacj  dzwonkow .

Jak uk ada ?

W budynku. Przewody nale y uk ada

w rurkach w tynku lub po wierzchu ciany. 

Obwód, który zasila panel zewn trzny, 

mo na poprowadzi  przez strop piwnicy b d

pod og  na gruncie, wyprowadzi  za  przez 

cian . W miejscach wyprowadzenia kabla 

konieczne jest zastosowanie przepustów 

(u ywa si  ich tak e w miejscach krzy owa-

nia si  kabla z rurami instalacyjnymi – ga-

zowymi, wodoci gowymi, kanalizacyjnymi 

itp.). 

Poza budynkiem. G boko  rowu 

z kablem musi by  dostosowana do rodzaju 

gruntu:

 pod nieutwardzon  powierzchni  ziemi 

– 70 cm,

 pod chodnikiem z p yt betonowych 

– 60 cm,

 w gruncie piaszczystym – 80 cm.  

W dwóch pierwszych przypadkach ko-

nieczna jest podsypka z piasku (ok. 10 cm), 

w gruncie piaszczystym natomiast kabel 

mo na uk ada  bezpo rednio na dnie rowu. 

Przed przysypaniem rowu gruntem rodzi-

mym trzeba u o y  tzw. foli  ostrzegawcz ,

chroni c  przed ewentualnym przepi ciem 

na skutek uszkodze  mechanicznych.

Rów mo na bezpo rednio zasypa

gruntem rodzimym, je eli kabel na ca ej

d ugo ci zostanie os oni ty rur , wtedy 

te  mo na zakopa  go p ycej na g boko ci 

20–30 cm.

Elementy wideodomofonu i...
 Panel wewn trzny 

– wideounifon 
z przyciskiem 
zwalniaj cym zaczep 
elektrozamka. 
Obraz na panelu 
wewn trznym mo e
by  wy wietlany 
przy zastosowaniu 
standardowych 
czarno-bia ych 
kineskopów 
lub kolorowych 
ciek okrytalicznych

 Panel zewn trzny 
– bramofon (zwany 

te  kaset  rozmówn )
– z przyciskiem wywo ania, 

mikrofonem i g o nikiem

 Panel zewn trzny 
– wideobramofon 
z przyciskiem 
wywo ania, 
mikrofonem 
i g o nikiem 
oraz kamer .
W niektórych 
wideodomofonach 
mo na sterowa
po o eniem kamery 
i obserwowa
tak e otoczenie 
wokó  rozmówcy. 
W modelach bardziej 
skomplikowanych 
mo na te
skorzysta  z opcji 
rejestracji obrazu 
– zapisywanego 
w module pami ci

 Panel wewn trzny – unifon 
z przyciskiem zwalniaj cym 
zaczep elektrozamka.
Panel wewn trzny mo e mie
s uchawk  lub g o nomówi cy 
aparat. W drugim przypadku 
przez ca y czas trwania rozmowy 
trzeba trzyma  wci ni ty 
przycisk umo liwiaj cy rozmow
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...domofonu

    Micha  Konarski

Kierownik laboratorium 

Satel

    Kiedy i jak dobra

system alarmowy?

Zgodnie ze statystykami policyjnymi, zainstalowa-

nie systemu alarmowego jest jedn  ze skuteczniej-

szych metod chroni cych przed w amaniem. Ju  na 

etapie projektowania warto uwzgl dni  dzisiejsze 

i przysz e wymagania dotycz ce instalacji alarmo-

wej. W tym celu, najlepiej skontaktowa  si  z firm

zajmuj c  si  projektowaniem i realizacj  takich in-

stalacji, aby wspólnie wybra  najbardziej efektyw-

ne rozwi zania. 

Oprócz wykrywania wtargni cia intruza w trak-

cie nieobecno ci domowników, we my równie

pod uwag  podniesienie bezpiecze stwa miesz-

ka ców przebywaj cych w domu. Uzupe nijmy

system o elementy ochrony obwodowej, np. 

czujki kontaktronowe lub wibracyjne. W ten spo-

sób, dysponuj c odpowiedni  central  alarmo-

w  mo na za czy  czuwanie „dzienne”, w któ-

rym domownicy swobodnie mog  porusza  si

wewn trz chronionego obszaru, za  próba wtar-

gni cia z zewn trz uruchomi sygnalizacj  alar-

mu.

System alarmowy mo na rozszerzy  o dodatkowe 

czujki wykrywaj ce inne rodzaje zagro e : zalanie 

wod , ulatnianie gazów (zarówno truj cych, wybu-

chowych, jak i usypiaj cych stosowanych w niektó-

rych rodzajach w ama ). 

Pami tajmy tak e o funkcji powiadamiania. W za-

le no ci od przewidywanych czy telekomuni-

kacyjnych, system alarmowy mo na wyposa y

w specjalne modu y pozwalaj ce przesy a  komu-

nikaty g osowe przez lini  telefoniczn , wiadomo ci

SMS czy e-maile. 

Dzi ki dynamicznie rozwijaj cej si  technologii, in-

stalowanie systemu alarmowego nie musi wi za

si  z uci liwym uk adaniem odpowiedniego oka-

blowania. Istniej  obecnie dwukierunkowe systemy 

komunikuj ce si  bezprzewodowo drog  radiow ,

zapewniaj c identyczn  skuteczno  jak systemy 

tradycyjne. 

Do najbardziej kompleksowych systemów, cz -

cych zaawansowan  central  alarmow  z funkcjo-

nalno ci  „inteligentnego domu” nale  te umo -

liwiaj ce wykorzystanie bezprzewodowych czujek 

i wyposa one we wbudowany modu  GSM do mo-

nitorowania, powiadamiania SMS i zdalnego stero-

wania. Pozwalaj  one realizowa  ciekawe funkcje 

i gwarantuj atw  rozbudow  w przysz o ci.

ZDANIEM EKSPERTA
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Systemy alarmowe 
Na system instalacji alarmowej najlepiej zde-

cydowa  si  na etapie projektu domu. Dzi ki 

temu mo na unikn  dodatkowych robót 

– jak kucie cian i maskowanie przewodów 

koniecznych przy monta u okablowania. 

Gdy prace wyko czeniowe s  ju  zako czo-

ne, lepszym, cho  dro szym rozwi zaniem 

b dzie system bezprzewodowy.

 Na system alarmowy sk adaj  si : zestaw 

czujek, centrala alarmowa, manipulator 

oraz sygnalizator.

Czujki – to elementy wychwytuj ce 

zmiany w otoczeniu. Do najpopularniej-

szych nale  czujki ruchu reaguj ce na 

zmiany, powy ej nastawionego progu za-

dzia ania, biernego promieniowania pod-

czerwonego (PIR). Warto zatem w domach, 

w których stale przebywaj  zwierz ta 

(psy ma ych i rednich ras oraz koty), 

zastosowa  specjalne czujki – odró niaj ce 

czworonoga od cz owieka i niewywo uj ce 

tym samym fa szywego alarmu.

Centrala alarmowa jest g ównym elemen-

tem systemu i odpowiada za kontrol  pracy 

czujników. Centrala zbiera, zapami tuje 

i analizuje informacje pochodz ce z czujni-

ków, nast pnie odpowiednio reaguje – w -

czaj c lub wy czaj c alarm lub/i przekazu-

j c sygna  do agencji monitoruj cej, z któr

mamy podpisan  umow . Jej zadaniem jest 

tak e kontrola systemu zasilania. Alarmy s

najcz ciej wyposa one w dwa rodzaje sys-

temu zasilania – podstawowy (z sieci) oraz 

awaryjny (z baterii lub akumulatora). W ra-

zie konieczno ci 

centrala prze cza 

system z zasilania 

podstawowego na 

awaryjny. 

Central  alarmow

nale y montowa

w miejscach, do któ-

rych intruz b dzie 

mia  utrudniony 

dost p, tak aby nie 

móg  szybko znale  i wy czy  ca ego 

systemu.

Manipulator – s u y do komunikacji 

z central  alarmow . Przy jego u yciu 

wydaje si  polecenia centrali. Dzi ki niemu 

mo na okre li  strefy dzia ania systemu, 

czas ich uruchomienia oraz dzia ania. 

Umo liwia tak e wgl d w histori  zdarze ,

oraz przekazuje dane o stanie czujek i ca e-

go systemu.

 Manipulator montuje si  w atwo dost p-

nym miejscu – tak aby mo na by o szybko 

i sprawne w czy  lub wy czy  czuwanie 

systemu.

Sygnalizator – to element systemu 

powiada-

miaj cy 

bezpo-

rednie 

otoczenie 

o zagro-

eniu.

Instalacj  domofonów i wideodomofonów na 

zewn trz wykonuje si  z przewodów odpor-

nych na warunki atmosferyczne np. XTKMXw, 

XzTKMX, wewn trz natomiast z przewodów 

domofonowych typu YTDY, TKSY, LIYY-P
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Instalacje inteligentne
Wyposa aj c dom w system alarmowy, warto 

zastanowi  si  nad rozbudowan  instalacj  in-

teligentn , która umo liwia sterowanie – oprócz 

systemem alarmowym – tak e klimatyzacj ,

ogrzewaniem, wentylacj , o wietleniem, role-

tami, aluzjami i markizami.

Budynek inteligentny to taki, który wyposa-

ony jest w system czujników, reaguj cych na 

zmiany zarówno w otoczeniu, jak i wewn trz 

domu. Nie o ka dym jednak domu, w którym s

czujniki wspó pracuj ce z ró nymi instalacjami 

mo na powiedzie , e jest wyposa ony w syste-

mem inteligentny. Inteligentnymi okre la si  wy-

cznie te obiekty, w których detektory poszcze-

gólnych systemów s

ze sob  zintegrowa-

ne. Oznacza to, e je-

eli nast puje jakakol-

wiek zmiana stanu w jednym systemie, pozosta e

z nich s  o tym powiadamiane i zmiana ta jest 

uwzgl dniana w ich pracy.

Najwa niejszym elementem instalacji inteli-

gentnej jest tzw. jednostka centralna (kompu-

ter, sterownik mikroprocesorowy, itp.), do której 

doprowadzone s  przewody od ró nych czujni-

ków znajduj cych si  w pomieszczeniach oraz 

na zewn trz domu. 

Poniewa  jednostka centralna dzia a na zasa-

dzie sprz enia zwrotnego, musi by  te  po czo-

na z takimi urz dzeniami domowymi jak: instala-

cja domofonowa, czy wideodomofonowa, kocio ,

grzejniki, wentylatory, ród a wiat a, aluzje, si-

owniki przyokienne itd. Sie  przewodów tworzy 

tzw. magistral  komunikacyjn

Instalacj  inteligentn  warto zaplanowa  na-

wet wtedy, gdy w zwi zku z wydatkami na budo-

w  domu nie mo na sobie od razu pozwoli  na 

zakup wszystkich urz dze . Zbudowanie takiej 

instalacji w przysz o ci b dzie jednak znacznie 

atwiejsze, je li na etapie budowy ca y budynek 

zostanie okablowany przewodem magistralnym. 

Nie b dzie to du y wydatek, a umo liwi przero-

bienie instalacji konwencjonalnej na inteligentn

nawet po wielu latach od wybudowania domu. 

Znacznie wi ksz  swobod  daj  systemy bez-

przewodowe – radiowe. Te mo na wprowadzi

bez konieczno ci kucia cian w ju  zamieszka-

nym domu. 

Budynkiem inteligentnym mo na sterowa

na odleg o , na przyk ad za pomoc  Internetu 

lub telefonu komórkowego. W ka dej chwili jest 

równie  mo liwe r czne ustawianie poszczegól-

nych parametrów pracy systemu.

 Ca ym budynkiem mo na sterowa  za pomoc  jednego urz dzenia, 
które informuje o stanie poszczególnych elementów (ogrzewanie, o wietlenie, 
klimatyzacja, wentylacja itp.) wspó pracuj cych z instalacj  inteligentn
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Sam sygna

alarmowy mo e by

wyrazisty – aku-

styczny, zazwyczaj 

po czony z sygna-

lizacj wietln , lub 

dyskretny – kiedy 

informacja o w ama-

niu przekazywana jest 

do w a ciciela domu 

lub do agencji ochrony 

mienia przez:

 linie telefoniczne (analogowe PSTN lub cyfrowe ISDN);

 sie  GSM/GPRS;

 Internet ( cza TCP/JP); 

 przyporz dkowany tor radiowy.

Strefy 

Stopie  rozbudowy systemu alarmowego 

nale y dostosowa  do istniej cego po-

tencjalnego zagro enia napadem. System 

alarmowy mo e chroni  wn trze domu, 

lub/i jego otoczenie, a tak e dzia a

ju  w linii ogrodzenia – to zapewniaj

najbardziej rozbudowane systemy. 

Koszt instalacji alarmowej dla domu 

o powierzchni 150 m2 i dzia ki o wy-

miarach 20 ´ 24 m:

Podstawowa instalacja alarmowa 

(centrala alarmowa, modu  rozszerze  bez zasilacza, 3–4 czujki 

PIR, 2 czujki dualne, 4–9 kontaktronów, 2 sygnalizatory optyczno-

akustyczne: wewn trzny i zewn trzny) to wydatek minimum 

2000 z .

rednio zaawansowana instalacja alarmowa (centrala alarmo-

wa, modu  rozszerze  bez zasilacza, 6 czujek PIR, 2 czujki dualne, 

2 czujki zewn trzne dualne, 9 kontaktronów, 2 sygnalizatory 

optyczno-akustyczne wewn trzne i 1 zewn trzny) to wydatek 

minimum 2800 z .
Zaawansowana instalacja alarmowa (centrala alarmowa, 

modu  rozszerze  bez zasilacza, 6 czujek PIR, 4 czujki dualne, 

20 kontaktronów, 2 sygnalizatory optyczno-akustyczne wewn trz-

ne i 1 zewn trzny) to wydatek minimum 3500 z .

Ogrodzenie:

kable sensorowe i mikrofonowe – montuje si  je na ogrodzeniu. 

Kable reaguj  na drgania lub d wi ki, informuj c o próbie sforso-

wania ogrodzenia. Instalacja takich kabli mo liwa jest jedynie na 

ogrodzeniu metalowym;

 system wiat owodowy – mo na go zainstalowa  na ogrodzeniu, 

cianie lub pod ziemi  (ale nie pod powierzchni  utwardzon ). Jego 

odkszta cenie lub przeci cie uruchamia alarm. 

Teren posesji:

 system impedencyjny – umieszczany jest pod ziemi .

Zak ócenie fal elektromagnetycznych, które wytwarz  powoduje 

w cznie alarmu; 
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Dylematy

bariery mikrofalowe – to montowane 

na chronionym odcinku dzia ki nadajniki 

i odbiorniki promieniowania mikrofalowego. 

Alarm jest uruchamiany po przeci ciu wi zki 

promieniowania. W polu jego dzia ania nie 

mo na sadzi  drzew i krzewów oraz umiesz-

cza awek;

 aktywne bariery podczerwieni, które 

dzi ki specjanej konstrukcji odporne s

na niekorzystne warunki atmosferyczne 

– w zwi zku z czym mo na montowa  je 

na zewn trz. Sprawdz  si  tak e wewn trz 

pomieszcze , zamocowane w linii otworów 

drzwiowych i okiennych;  

 wspomniane ju  czujki PIR.

Okna i drzwi:

 mikrofonowe czujki zbicia szk a – mon-

towane w oknach, wykrywaj  d wi k ude-

rzenia w szk o i jego p kania; zabezpieczaj

jednocze nie kilka szyb; 

 kontaktrony (czujki magnetyczne) – re-

aguj  na otwarcie drzwi i okien bez wybicia 

szyb. Roz czenie dwóch podstawowych 

elementów tego zabezpieczenia – magnesu 

i kontaktronu – w cza alarm;

 czujki wibracyjne – reaguj  na silne 

wstrz sy.

Wn trze domu:

czujki mikrofalowe – zalecane zw aszcza do 

du ych pomieszcze . Wykrywaj  ruch w ob-

szarze swojego dzia ania. Ich zasi g nie jest 

ograniczony szyb  czy cianami dzia owymi, 

dlatego mog  w czy  alarm, gdy na przyk ad

b dziemy parkowa  samochód przed domem; 

 czujki dualne – zbudowane s  z dwóch 

czujek umieszczonych w jednej obudowie, 

zazwyczaj wyst puj  w zestawieniu: 

pasywna czujka podczerwieni (opisywana 

na pocz tku artyku u) i czujka mikrofalowa. 

Dzi ki takiej konfiguracji czujka reaguje na 

dwa ró ne rodzaje zak óce , zapobiegaj c

fa szywym alarmom; 

 czujki wykrywaj ce awarie techniczne 

– to czujki chroni ce pomieszczenia przed 

zalaniem, po arem lub ulatniaj cym si

gazem. 

plpl

INFO RYNEK Ile kosztuj  domofony, wideodomofony i systemy alarmowe?

WIDEODOMOFONY

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

BOSCH  022 715 41 00  www.bosch.pl
CSA 0602 50 78 81 www.slawcsa.com
DUNIFEX  091 814 97 87   www.dunifex.pl
EC ELTCRAC  012 292 48 70  www.eltcrac.com.pl
GDE  012 256 50 35  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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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !
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Zestaw domofonowy 

1-abonentowy P1-Tk6 

EC ELTCRAC

Sk ad zestawu:

kaseta rozmówna domofonowa 
KDO 1-numerowa;
zasilacz domofonowy 
EWD 10 w obudowie 
EURO z nak adk
os aniaj c ;
unifon 
TK-6 Wekta

Zestaw domofonowy DP-20HR 

+ DR-2G 

GDE

Sk ad zestawu:

unifon do domofonu; 
2 przyciski otwierania; 
stacja bramowa jednoprzy-
ciskowa

Zestaw domofonowy 

z modu em kontroli dost pu 

ZAMEL

Sk ad zestawu:

panel rozmówny; 
zasilacz 230V AC/ 12V DC; 
transformator 230V AC/ 12V AC; 
unifon;
modu  kontroli dost pu: 
zamek szyfrowy*. 
* mo liwo  konfiguracji
indywidualnej w czytnik linii 
papilarnych lub czytnik 
kart zbli eniowych

1885

z

Wideodomofon KW-

129C+138AMC z domo-

wym systemem monitoringu 

EC ELTCRAC

Sk ad zestawu:

kolorowy wideomonitor 
g o nomówi cy KW-129C;
zasilacz;
panel zewn trzny z kamer
kolorow  KW- 138AMC

1586

z

Zestaw wideodomofonowy 

VK4K-1/A z kamer  czarno-

-bia  do domu jednorodzin-

nego ZAMEL

Sk ad zestawu:

panel rozmówny + modu  kamery
wideounifon 
transformator 230V AC/24V AC
p yta monta owa

Zestaw wideodomofonowy 

– kamera DRC-4CH, monitor 

CDV-71BE 

GDE

Sk ad zestawu:

monitor kolorowy; 
wy wietlacz panoramiczny 7” 
Color TFT-LCD; 
wbudowany modu  pami ci 128 
obrazów; 
kamera 
kolorowa

DOMOFONY

Wycena przyk adowego systemu alarmowego firmy CSA – Cyfrowe Systemy Alarmowe

Wycena przyk adowego

systemu alarmowego ze 

standardowym wyposa e-

niem firmy Satel

Wycena dotyczy domu o powierzchni 150 m2

Centrala Power 1832
Czujniki PIR LC100 lub EC301D Encore
Klawiatura LCD
Klawiatura LCD icon.

Modu  rozszerze  5108
Obudowa, zasilacz, akumulator
Sygnalizator MOS
Radiolinia napadowa 2 piloty

czny koszt elementów z monta em czujek 

wewn trznych – 2700 z

Dodatkowo:

– rozprowadzenie kabli – 1000 z ;
– zainstalowanie dodatkowych czujek 

zewn trznych – 200 z
cznie – 3900 z

Wycena dotyczy domu 

o powierzchni 100–120  m2

Centrala VERSA 15
Manipulator VERSA-LCD-GR
Czujki ruchu AQUA
Czujki magnetyczne K-1
Sygnalizator wewn trzny SPW-210
Sygnalizator zewn trzny SP-4003
Obudowa OPU-4P z transforma-
torem

czny koszt elementów 

– 1200–1500 z

Koszt monta u – koszt wykonania 
systemu alarmowego uzale niony 
jest g ównie od topografii lokalu 
lub budynku, w którym ma zosta
zainstalowany. W przedstawionej 
konfiguracji koszt wykonania oka-
blowania (wraz z materia ami), 
zainstalowania urz dze  oraz 
uruchomienia systemu mo na 
w przybli eniu oszacowa  na 
ok. 2000 z *

cznie – 3200–3500 z

* Wycena monta u sporz dzona 

przez firm  THOR
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