MODERNIZACJA
¯yjemy w coraz mniej
bezpiecznych czasach.
Roœnie w nas poczucie
zagro¿enia napadem lub
w³amaniem, strach
o w³asne ¿ycie. Szukamy
wiêc mo¿liwoœci
skutecznego
zabezpieczenia siebie
i naszego mienia.
Tomasz Pabur
oraz czêœciej bywamy odwiedzani
przez osoby nam nieznane, choæby
przez rozmaitych akwizytorów. Dlatego
warto zainwestowaæ i zamontowaæ w domu domofon, wideofon lub system alarmowy.

C

fot. Pracownia Architektoniczna
Ma³gorzaty Cybulskiej-Marks

BEZPIECZNE

Domofon składa się z:

wejœcie

bramofonu
unifonu
centrali
 Domofon zabezpiecza przed wizyt¹ nieproszonych goœci (fot. Cyfral)
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Domofony
Najprostszym sposobem zabezpieczenia siê przed nieproszonymi goœæmi jest
zamontowanie domofonu . Urz¹dzenie
to jest bardzo proste w budowie i dzia³aniu. Przy bramie lub furtce umieszczony
jest panel wejœciowy zbudowany z g³oœnika, mikrofonu i dzwonka. W domu natomiast znajduje siê drugi element, tzw.
unifon, wyposa¿ony w s³uchawkê, przez
któr¹ mo¿emy prowadziæ rozmowê po
us³yszeniu dzwonka . Jeœli zdecydujemy siê wpuœciæ goœcia, naciskamy przycisk otwierajacy elektryczny zamek
w drzwiach wejœciowych.
Na rynku dostêpnych jest kilkadziesi¹t ró¿nego rodzaju domofonów. Ró¿ni¹
siê one miêdzy sob¹ wygl¹dem, kolorem,
funkcjami oraz wykoñczeniem. S¹ równie¿ domofony do domów dwurodzinnych – jeden panel wejœciowy wspó³pracuje z jednym lub dwoma unifonami !.
Systemy domofonowe dzielimy na
analogowe i cyfrowe. Do domów jedno-

rodzinnych przeznaczone s¹ zw³aszcza
systemy analogowe, ale cyfrowe mog¹ byæ
równie¿ stosowane w ma³ych instalacjach. Systemy cyfrowe maj¹ dodatkowe
funkcje: zamek kodowy, sterowanie innyUnifon to czêœæ domofonu znajduj¹ca siê
wewn¹trz budynku (fot. Laskomex)
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! Domofon dla domu dwurodzinnego
(fot. GajDom)

mi urz¹dzeniami (np. zapalanie lamp
oœwietlaj¹cych drogê do domu po otworzeniu furtki domofonem) i mog¹ stanowiæ jeden z elementów systemu automatyki domowej.
W ramach systemów analogowych
dostêpne s¹ rozwi¹zania piêcio- i dwu¿y³owe. W tych pierwszych do komunikacji
miêdzy panelem wejœciowym a unifonem
wykorzystywany jest przewód o 5 ¿y³ach
(4 wspólne + 1 wywo³ania). W systemie
dwu¿y³owym wywo³anie, prowadzenie
rozmów oraz obs³uga elektrozaczepu
mo¿liwe s¹ przy u¿yciu dwóch ¿y³ dochodz¹cych do unifonu (1 wspólna + 1 wywo³ania). Panele wejœciowe i unifony dostêpne s¹ w wersjach na- i podtynkowych.
Wybór zale¿y od preferencji kupuj¹cego.
Unifony s¹ bardzo zró¿nicowane pod
wzglêdem funkcjonalnym: od podstawowych, poprzez unifony z przyciskami
funkcyjnymi, unifony g³oœno mówi¹ce
(bezs³uchawkowe), do unifonów interkomowych.
Domofony z funkcj¹ interkomu mog¹ byæ wyposa¿one w kilka s³uchawek wewnêtrznych w ramach jednego domu. Taki system pozwala na otwieranie drzwi
wejœciowych na posesjê z dowolnego pomieszczenia, w którym znajduje siê s³uchawka. Dodatkow¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ
komunikowania siê przy pomocy s³uchawek znajduj¹cych siê w ró¿nych pomieszczeniach.
Mo¿emy kupiæ tak¿e bramofon
z daszkiem chroni¹cym kasetê rozmówn¹
przed deszczem " lub domofon, w którym panel wejœciowy zabezpieczony jest
przed niekorzystnym wp³ywem warun-

ków atmosferycznych poprzez anodowanie aluminium. Ciekawym rozwi¹zaniem
jest po³¹czenie skrzynki pocztowej z panelem wejœciowym domofonu, czyli zamkniêcie w jednej obudowie dwóch funkcji.
Przed zakupem domofonu nale¿y zastanowiæ siê, które rozwi¹zanie najbardziej
nam odpowiada i skonsultowaæ siê z firm¹ sprzedaj¹c¹ domofony. Oferuje ona
zwykle darmow¹ poradê doradców technicznych dotycz¹c¹ wyboru najbardziej
optymalnego rozwi¹zania.
Osoby zainteresowane samodzielnym
wykonaniem instalacji domofonowej
w domu jednorodzinnym mog¹ kupiæ zestaw do samodzielnego monta¿u. Sk³ada
siê on z panela wejœciowego, unifonu oraz
zasilacza. Monta¿ takiego zestawu zgodnie z do³¹czon¹ instrukcj¹ nie powinien
nastrêczaæ ¿adnych trudnoœci.

Wideofony
Dla wiêkszoœci z nas kontakt g³osowy
z rozmówc¹ nie jest wystarczaj¹cy, chcemy bowiem widzieæ, z kim rozmawiamy.
Dlatego warto zastanowiæ siê nad mo¿li" Kaseta rozmówna do domu dwurodzinnego,
z daszkiem chroni¹cym urz¹dzenie przed deszczem (fot. Laskomex)

# Wideofon z kolorowym monitorem oraz
funkcj¹ pracy dziennej i nocnej – kaseta
umieszczana wewn¹trz domu (fot. Tema)

woœci¹ zainstalowania wideofonu zamiast
domofonu #. Na rynku dostêpne s¹ systemy dla jednego lub kilku u¿ytkowników, a tak¿e systemy umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie istniej¹cej instalacji domofonowej. System wideofonowy pozwala
oprócz g³osu rozmówcy przedstawiæ jego
obraz za poœrednictwem kamery umieszczonej przy wejœciu. W domu mamy s³uchawkê i monitor, na którym widzimy
rozmówcê. Podobnie, jak w przypadku
domofonu, przy wejœciu na posesjê znajduje siê przycisk, który w domu sygnalizuje dzwonkiem przybycie goœcia. Na
tym mo¿liwoœci systemów wideofonowych siê nie koñcz¹. W przypadku bardziej rozbudowanych instalacji mo¿na je
wyposa¿yæ w kilka kamer, œledz¹cych
krok po kroku od furtki do drzwi wejœciowych.
Kamery wideofonów s¹ z regu³y wyposa¿one w diody podczerwieni oraz system automatycznego dopasowania widocznoœci do istniej¹cych warunków at-
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Istnieją czujki ruchu z funkcją filtrowania ruchu małych zwierząt, czyli nie reagują np. na kota
du³ pamiêci), podgl¹d wizji na odbiorniku TV (poprzez wejœcie wideo). Interkom
pozwala na wywo³anie dodatkowego monitora b¹dŸ s³uchawki. Dziêki tej funkcji mo¿emy siê porozumiewaæ równie¿
z osobami znajduj¹cymi siê wewn¹trz
budynku.
Rozbudowane monitory pozwalaj¹ zapisywaæ obraz i dŸwiêk przekazywany
z kamery i mikrofonu podczas naszej nieobecnoœci, informuj¹c nas o osobach odwiedzaj¹cych. Systemy te s¹ wiêc doskonalsze od zwyk³ego domofonu i pozwalaj¹ lepiej zabezpieczyæ mieszkañców.
Podobnie jak w przypadku domofonów warto zasiêgn¹æ rady u doradców
technicznych firm oferuj¹cych wideofony
w celu dobrania najlepszego rozwi¹zania.

$ Panel wejœciowy wideofonu, u góry – oko

Bezprzewodowe systemy
alarmowe

kamery (fot. Dunifex)

mosferycznych. Dziêki temu zapewniaj¹
optymaln¹ jakoœæ obrazu zarówno
w dzieñ jak i w nocy. Funkcja ta jest przydatna zw³aszcza wtedy, gdy nie mamy dodatkowego oœwietlenia przed wejœciem.
W domach jednorodzinnych panel wejœciowy z kamer¹ umieszczamy zazwyczaj
na s³upku ogrodzeniowym (oko kamery
na wysokoœci 155-160 cm od pod³o¿a) $.
W panelu znajduj¹ siê: przycisk wywo³ania, ukryty obiektyw kamery, diody podczerwieni, mikrofon i g³oœnik. Kamery
mog¹ byæ montowane natynkowo – by nie
niszczyæ elewacji – lub podtynkowo, jeœli
istnieje taka mo¿liwoœæ.
Systemy wideofonowe dziel¹ siê na
systemy z przewodem koncentrycznym
lub bez tego przewodu. Systemy bez
przewodu koncentrycznego, oprócz funkcji standardowych – wywo³anie, przesy³
fonii i wizji, otwarcie elektrozaczepu,
podgl¹d wizji – mo¿na rozbudowaæ jedynie o dodatkowe kamery i panele wejœciowe. Ich zalet¹ jest mo¿liwoœæ wymiany
istniej¹cego systemu domofonowego na
wideofonowy bez koniecznoœci zmiany
okablowania.
Systemy z przewodem koncentrycznym, oprócz standardowych funkcji wymienionych wy¿ej, mog¹ zostaæ rozbudowane o: interkom, dodatkowe kamery,
dodatkowe wejœcia z panelami wideodomofonowymi, mo¿liwoœæ rejestracji zdjêæ
goœci pod nieobecnoœæ gospodarzy (mo-

216
2004

11−12

budujemy

Dom

System alarmowy
składa się z:
czujników
sygnalizatora
centralki

Bezprzewodowe systemy alarmowe
charakteryzuje prostota budowy, brak
przewodów ³¹cz¹cych poszczególne elementy i ³atwoœæ monta¿u. Mo¿emy je podzieliæ na systemy z centralk¹ alarmow¹
i autonomiczne. W systemach z centralk¹ alarmow¹ istnieje mo¿liwoœæ zamontowania od kilku do kilkudziesiêciu czujników %. Sercem uk³adu jest centralka
kontroluj¹ca stany czujek i informuj¹ca
o wykryciu w³amania sygna³em dŸwiêkowym, œwietlnym lub powiadomieniem telefonicznym. Elementy systemu mog¹
byæ zamontowane na zawieszeniach antysabota¿owych. Jakakolwiek próba ich demonta¿u uruchamia system alarmowy.
Nowoczesna stylistyka zapewnia estetyczny wygl¹d przy zachowaniu wszelkich
wymagañ dotycz¹cych instalacji.
Systemy mog¹ byæ wyposa¿one
w czujki ruchu w pomieszczeniach, reaguj¹ce na wyst¹pienie jakiegokolwiek
ruchu. S¹ dostêpne równie¿ czujki ruchu posiadaj¹ce funkcjê filtrowania ruchu ma³ych zwierz¹t. Funkcja ta pozwala na pozostawienie w pomieszczeniu
np. kota, którego ruch jest pomijany

przez czujkê. Oferowane s¹ równie¿
czujniki ruchu rolet i podnoszonych
drzwi. Z kolei czujniki sejsmiczne znalaz³y zastosowanie przy zabezpieczaniu
sejfów, reaguj¹c na drgania podczas
otwierania sejfu. Bariery podczerwieni
i bariery mikrofalowe s¹ stosowane zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynków (np. wzd³u¿ ogrodzenia). Mog¹
zabezpieczaæ obszar jedn¹ wi¹zk¹, ale
równie¿ mog¹ s³u¿yæ do zabezpieczania
otwartych obszarów dziêki zespo³om
wspó³pracuj¹cych barier. Urz¹dzenia te
s¹ wykonane w oparciu o zaawansowane
technologie umo¿liwiaj¹ce filtracjê fa³szywych alarmów, np. wywo³anych z³ymi warunkami pogodowymi. Systemy
mog¹ równie¿ wspó³pracowaæ z sygnalizatorami napadu. Taki sygnalizator ma
przycisk, którego naciœniêcie uruchamia
system alarmowy. Zabezpieczenie to
mo¿emy zastosowaæ w przypadku odwiedzin przez nieznan¹ osobê. W przypadku jej dziwnego zachowania po
wpuszczeniu do domu mamy mo¿liwoœæ
uruchomienia alarmu.
Gdy zostanie wykryty intruz centralka alarmowa uruchamia sygnalizator
dŸwiêkowy lub œwietlny, albo i jeden
i drugi. Sygnalizatory alarmowe mog¹
byæ w wykonaniu wewnêtrznym i zewnêtrznym, z w³asnym zasilaniem lub
wymagaj¹ce zasilania zewnêtrznego.
Alarmy autonomiczne zawieraj¹
w sobie czujnik i syrenê alarmow¹. Maj¹
mo¿liwoœæ do³¹czenia dodatkowej syreny
zewnêtrznej. Zasilane s¹ bateriami. Tego
typu alarmami mo¿emy zabezpieczyæ pomieszczenie w domu, okno, gara¿, przyczepê kempingow¹. Poni¿ej przedstawiamy najpopularniejsze rozwi¹zania:
■ bezprzewodowy alarm okienny z wy³¹cznikiem – sam alarm mocowany jest
do ramy okna lub drzwi dwustronn¹ ta% Centralka bezprzewodowego systemu alarmowego (fot. Sowar)
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œm¹ klej¹c¹, natomiast do oœcie¿nicy
przytwierdzony jest magnes. Uruchomienie alarmu nastêpuje po otwarciu okna
lub drzwi (odsuniêciu magnesu od alarmu). Alarm mo¿emy wy³¹czyæ prze³¹cznikiem, który umo¿liwia swobodne
otwieranie okien przez w³aœciciela. Mo¿na równie¿ zamontowaæ alarm, który wy³¹cza siê kluczem;
■ bezprzewodowy mini alarm z czujnikiem ruchu – czujnik montujemy na œcianie w taki sposób, ¿eby k¹t widzenia czujki obejmowa³ ca³e pomieszczenie. Urz¹dzenie jest w³¹czane i wy³¹czane pilotem. Funkcja opóŸniania pozwala na
w³¹czenie alarmu z kilkusekundowym
opóŸnieniem podczas wchodzenia do pomieszczenia i kilkudziesiêciosekundowym przy jego opuszczaniu. Podobny
efekt uzyskujemy stosuj¹c alarm sufitowy, który jest wyposa¿ony w czujnik ruchu o k¹cie widzenia 360°.
Przy wyborze systemu alarmu bezprzewodowego warto poprosiæ o pomoc
doradców technicznych firm oferuj¹cych
alarmy.

Ceny
■

domofon 2-przewodowy – urz¹dzenie wielofunkcyjne, s³uchawka odporna na uderzenia, zasilanie 230 V –
50 Hz – cena 150 z³;
■ zestaw domofonowy do domu jednorodzinnego –
w zestawie p³yta czo³owa z 1 przyciskiem (wykonana
z aluminium, podœwietlana ¿arówk¹, miejsce na wizytówkê), obudowa podtynkowa, hermetyczna z uszczelk¹ (wymiary puszki 114x118x45 mm), modu³ rozmówny przykrêcany od wewn¹trz do p³yty czo³owej, zasilacz
mocowany na euro szynie, zasilanie 230 V, unifon
z przyciskiem do zwalniania elektrozaczepu. Do zestawu mo¿na pod³¹czyæ równolegle dodatkowo dwa unifony – cena 450 z³;
■ zestaw domofonowy do domu dwurodzinnego –
w zestawie p³yta czo³owa z 2 przyciskami, 2 unifony
z przyciskami do zwalniania elektrozaczepu. Pozosta³e
parametry – jak w zestawie do domu jednorodzinnego
– cena 500 z³;
■ unifon – w kolorze bia³ym; z przyciskiem do zwalniania zaczepu elektromagnetycznego. Mo¿na go u¿yæ
do instalacji domofonowych 4-, 5- lub 6-¿y³owych – cena 50 z³;
■ kaseta rozmówna – stalowa, ocynkowana, kolor
czarny. Jeden przycisk wywo³ania, g³oœnik, mikrofon,
wizytówka podœwietlana diod¹ LED, daszek. Zabezpieczenie antykradzie¿owe (2 œruby przykrêcane specjalnym kluczem). Wykonanie natynkowe. Wymiary kasety: 63x195x25 mm. Wspó³pracuje z zasilaczem domofonowym uniwersalnym oraz unifonem do instalacji
5- i 6-¿y³owych – cena 70 z³;
– kaseta z dwoma przyciskami wywo³ania – cena 75 z³;
■ wideofon – w zestawie kamera, monitor; monta¿
natynkowy. Wymiary 140x100x48 mm. 480 linii, zasilanie 230 V. Instalacja kamera – monitor 4-przewodowa
+ 2 ¿y³y – zaczep elektromagnetyczny – cena 870 z³;

■ czujka PIR ruchu – wewnêtrzna – pasywna czujka
podczerwieni. Zapewnia skuteczn¹ detekcjê na obszarze 12x15 m. W komplecie uchwyt obrotowy do czujki.
Zasilanie 12 V – cena 110 z³;
■ czujka PIR – zewnêtrzna – k¹t widzenia 120°, zasiêg
12 m. Regulacja czu³oœci, trzy tryby pracy: dzieñ, noc,
doba. Dwa rodzaje pola detekcji normalny i eliminuj¹cy zwierzêta (tzw. kurtyna pozioma). Czujkê mo¿na
montowaæ standardowo na wysokoœci ok. 2,5 m lub
w przypadku ustawienia kurtyny poziomej – na wysokoœci 1,2-1,5 m. Takie ustawienie pozwala na swobodne
poruszanie siê zwierz¹t w polu detekcji czujki – cena
360 z³;
■ czujka zbicia szyby – wyposa¿ona w mikrofon i mikroprocesor. Zasiêg 7,5 m. Monta¿ na œcianie. Mo¿na
stosowaæ do szyb zwyk³ych, laminowanych, hartowanych, zbrojonych, klejonych o minimalnych wymiarach 0,3x0,3 m i gruboœci 3-6 mm – 130 z³;
■ kompletny zestaw alarmowy do ma³ego domu –
centralka alarmowa z 4 liniami dozorowymi, dialerem
telefonicznym, klawiatur¹ – dodatkowa linia dozorowa,
w obudowie metalowej z zasilaczem; akumulator bezobs³ugowy 7 Ah, 4 czujki ruchu, sygnalizator zewnêtrzny akustyczno-optyczny, przewód YTDY 6x0,5 d³ugoœci 100 m – cena 920 z³;
– zestaw z 6. liniami dozorowymi, 6 czujek ruchu, pozosta³e wyposa¿enie j.w. – cena 1500 z³;
■ kompletny system alarmowy do du¿ego domu – 1664 linii dozorowych, 4 podsystemy. Centralka alarmowa – p³yta g³ówna 8 linii (dialer telefoniczny, podzia³ na
cztery podsystemy) plus modu³ rozszerzeñ o 8 linii dozorowych, klawiatura, obudowa metalowa z zasilaczem,
akumulator 17 Ah, sygnalizator zewnêtrzny akustyczno-optyczny, 100 m przewodu, czujki ruchu z uchwytem obrotowym – 15 szt. – 2420 z³.
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