ARTYKU PROMOCYJNY OPTEX SECURITY

ZewnÚtrzne czujki ruchu OPTEX – bezpieczeñstwo posesji ibdomu

J

apoñska firma OPTEX jest wiodÈcym
producentem urzÈdzeñ ochrony mienia zbponad 35-letnim doĂwiadczeniem.
Firma jest Ăwiatowym liderem detekcji na
zewnÈtrz budynków. Firma posiada najszerszÈ na rynku ofertÚ czujek zewnÚtrznych,
takĝe zasilanych bateryjnie, które moĝna
wykorzystaÊ wbbezprzewodowych systemach alarmowych dowolnego producenta.
System zabezpieczenia domu powinien
skïadaÊ siÚ zbkilku kolejnych stref:
Strefa 1 – ochrona obwodowa na granicy
posesji wbpostaci np. aktywnej bariery podczerwieni;
Strefa 2 – zewnÚtrzne czujki ruchu wbstrefie podejĂcia do budynku;
Strefa 3 – ochrona zewnÚtrzna Ăcian ibotworów wbmurze;
Strefa 4 – czujki wewnÚtrzne.
PrzyjÚcie takich zaïoĝeñ pozwala na wykrycie intruza daleko od budynku, ochronÚ
mienia znajdujÈcego siÚ na posesji oraz czÚsto prowadzi do zaniechania wtargniÚcia.
WewnÚtrzny system alarmowy nie chroni
przed uszkodzeniem okien ibdrzwi, których
naprawa wymaga czasu, zaangaĝowania
wïaĂciciela ibtymczasowego zabezpieczenia
domu. Czujki zewnÚtrzne moĝna wykorzystaÊ do sterowania kamerami.
Do ochrony domów zalecane jest zastosowanie czujek wysokiego montaĝu serii
HX-40 ibHX-80N oraz czujek serii VXI oraz
FTN. Wszystkie modele wyposaĝone sÈ
wbzaawansowanÈ analizÚ sygnaïów ibprecyzyjny ukïad optyczny. Takie poïÈczenie zapewnia odpornoĂÊ na ruch maïych
zwierzÈt. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ na zgodnÈ
zbzaleceniami producenta procedurÚ montaĝu ibstrojenia – pochylanie czujki zakïóca
dziaïanie ukïadu optycznego odpowiedzialnego za ignorowanie zwierzÈt domowych.
Czujki wyposaĝone sÈ wbakcesoria do
ksztaïtowania obszaru detekcji, aby wykluczyÊ ruch za ogrodzeniem. Sygnalizacja
zamaskowania – antymasking, informuje uĝytkownika obprzypadkowym lub celowym zasïoniÚciu czujki (takĝe materiaïami przezroczystymi lub lakierami).
OdpornoĂÊ na „faïszywe alarmy” zwiÚksza poïÈczenie detektorów wbfunkcjonalne pary – wykrycie intruza przez barierÚ
podczerwieni przy ogrodzeniu musi zostaÊ
potwierdzone przez czujkÚ HX lub VXI
wbstrefie podejĂcia do budynku.
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Charakterystyka detekcji ibzasiÚg dziaïania zewnÚtrznych czujek OPTEX umoĝliwia wybór optymalnego
rozwiÈzania dla róĝnych zastosowañ. Warto zaznaczyÊ, ĝe wszystkie urzÈdzenia dostÚpne sÈ takĝe wbwersjach
bezprzewodowych.

Jeĝeli wbczasie projektowania systemu nie
przewidywaliĂmy zastosowania zewnÚtrznych czujek ruchu ibnie mamy okablowania
do ich zamontowania moĝemy zastosowaÊ
czujki OPTEX zasilane bateryjnie. CzujkÚ
naleĝy wyposaĝyÊ wbnadajnik bezprzewodowy, który bÚdzie ïÈczyï siÚ zbodbiornikiem wbcentrali alarmowej.
PodsumowujÈc – zewnÚtrzne czujki ruchu OPTEX prawidïowo zamontowane ibdostrojone do warunków otoczenia sÈ integralnÈ czÚĂciÈ systemu alarmowego, abich
uĝytkowanie nie musi kojarzyÊ siÚ zbnieprzespanymi nocami zbpowodu „faïszywych alarmów”. Praktyka pokazuje, ĝe
intruz wybiera obiekty ïatwiejsze do penetracji, abzewnÚtrzny system alarmowy stanowi dla niego przeszkodÚ. „Faïszywe alarmy”, których pochodzenia nie znamy,
czÚsto okazujÈ siÚ próbÈ wtargniÚcia na po-

sesjÚ, niejednokrotnie zakoñczonÈ wïamaniem… do domu sÈsiada, który nie miaï systemu zewnÚtrznego.
Informacje na temat rozwiÈzañ ibtechnologii
stosowanych przez OPTEX moĝna znaleěÊ
na stronie internetowej www.optex.com.pl.
Zalecamy, aby montaĝ systemu alarmowego zleciÊ technikom obodpowiednich kwalifikacjach. Wybór sprzÚtu naleĝy rozpoczÈÊ
od analizy zagroĝeñ dla konkretnego obiektu iboczekiwañ uĝytkowników. }
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