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R A P O R T 7

Domofony
Najprostsza instalacja domofonowa

sk³ada siê z dwóch elementów: kasety
i unifonu �. Nale¿y j¹ jeszcze uzupe³niæ
o elektryczny zamek. 

Kaseta � montowana jest przy
drzwiach lub furtce wejœciowej. Jest to
niewielki panel zawieraj¹cy przycisk
(przyciski) wywo³ania, mikrofon i g³oœ-

nik. W przypadku wiêkszej iloœci miesz-
kañców (np. dom wielorodzinny) stoso-
wane s¹ równie¿ modele z klawiatur¹ nu-
meryczn¹. W celu wygodnego korzysta-
nia po zmroku, klawisze s¹ podœwietlane. 

Obudowy mog¹ mieæ dowolne kszta³-
ty: kwadratowe, okr¹g³e itp. Produkowa-
ne s¹ w wersjach podtynkowych i natyn-
kowych, w ró¿nych kolorach i sposobach
wykoñczenia. Pozwala to na ³atwe dobra-
nie do wystroju i warunków panuj¹cych
w miejscu monta¿u. 

Kasety wykonywane s¹ przewa¿nie
z metalu: stali nierdzewnej, stali lakiero-
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czyli rzecz o domofonach

Instalacja domofonowa powinna byæ planowana ju¿ na etapie projektowania domu.
Uniknie siê wtedy problemów zwi¹zanych z rozmieszczeniem wszystkich komponen-
tów i ewentualnym okablowaniem.

Nowoczesne domofony s¹ doskona³¹ ochron¹ przed
nieproszonymi goœæmi. Mo¿liwoœæ sprawdzenia, kto

stoi przed furtk¹ lub u drzwi sprawi³a, ¿e instalacje te-
go typu sta³y siê nieodzownym wyposa¿eniem ka¿dej

posesji. Szeroka gama dostêpnych na rynku urz¹dzeñ
pozwala dobraæ sprzêt pod k¹tem indywidualnych po-

trzeb przysz³ych u¿ytkowników. Koszty poniesione
w zwi¹zku z zakupem odpowiedniego wyposa¿enia

op³acaj¹ siê. Zyskujemy poczucie bezpieczeñstwa i rze-
czywist¹ ochronê naszego domu.

Opracowanie: Jaros³aw Barañski
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fot. Krysztofiak



wanej piecowo, mosi¹dzu i aluminium.
Ich konstrukcja uniemo¿liwia ingerencjê
we wnêtrze bez u¿ycia specjalnych narzê-
dzi. Wkrêty mocuj¹ce do pod³o¿a znajdu-
j¹ siê wewn¹trz obudowy tak, ¿e dostêp do
nich jest mo¿liwy tylko po zdemontowa-
niu p³yty czo³owej. Innym rozwi¹zaniem
s¹ zewnêtrzne wkrêty mocuj¹ce, w wyko-
naniu ze specjalnymi g³ówkami. Do ich
odkrêcenia potrzebna jest dopasowana
koñcówka wkrêtaka.  

Unifon to beztarczowy aparat do roz-
mów wewnêtrznych �. Najbardziej po-
pularne modele wyposa¿one s¹ w s³u-

chawkê, rzadziej spotykane jest rozwi¹za-
nie z g³oœnikiem i mikrofonem zamkniê-
tym w kasecie podobnej do montowanej
przy drzwiach wejœciowych. 

Na obudowie unifonu znajduje siê
przycisk s³u¿¹cy do otwierania furtki
i/lub drzwi wejœciowych. Wiêkszoœæ urz¹-
dzeñ wystêpuje w odmianie natynkowej.
Zastosowano w nich atrakcyjne, pastelo-
we obudowy z tworzyw sztucznych.

Zamek elektryczny (elektrozaczep)
pozwala zdalnie sterowaæ otwieraniem
furtki (drzwi). W sprzeda¿y dostêpne s¹
modele ró¿nych producentów. Wszystkie
dostosowano do zasilania napiêciem bez-
piecznym, tzn. 12 lub 24 V. Dlatego ku-
puj¹c okreœlony rodzaj domofonu, nale¿y

sprawdziæ z jakim rodzajem zamka mo¿e
on wspó³pracowaæ.

Serce domofonu, czyli 
trochê elektroniki 
Praktycznie wszystkie spotykane

wspó³czeœnie domofony maj¹ modu³ elek-
troniki. Na niewielkiej p³ytce znajduj¹ siê
uk³ady wzmacniaczy analogowych
(wzmocnienie g³osu), kodery/dekodery
(w systemach cyfrowych), uk³ad otwiera-
nia zamka drzwiowego i zasilacz.
W prostszych modelach p³ytka z elektro-
nik¹ instalowana jest w kasecie i tworzy
tzw. centralê domofonu. Jest to rozwi¹za-
nie stosunkowo tanie, lecz niezbyt ko-
rzystne z punktu widzenia odpornoœci na
zmienne warunki atmosferyczne. P³ytka
poddawana jest dzia³aniu niskich i wyso-
kich temperatur, mo¿e na ni¹ wp³ywaæ
wilgoæ i kurz. Innym rozwi¹zaniem jest
umieszczenie uk³adów elektronicznych
w unifonie. System ten stosowany jest je-
dynie w ma³ych instalacjach, tam gdzie
wystarczy nam zestaw kaseta-unifon. 

Proste domofony czêsto wystêpuj¹
w postaci zestawów do samodzielnego
monta¿u �. 

W przypadku zastosowania kilku ka-
set i unifonów stosuje siê centralê nieza-
le¿n¹, wykonan¹ w postaci dodatkowego
modu³u. Elektronika umieszczona jest
w typowej obudowie DIN, ca³oœæ instalo-
wana najczêœciej w g³ównej skrzynce
elektrycznej budynku. 

Domofony analogowe
Du¿e ich iloœci pojawi³y siê na rynku

polskim pod koniec ubieg³ego wieku.
Wykorzystywano w nich elementy trady-
cyjnych telefonów, najczêœciej mikrotele-
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� Ogólny schemat instalacji domofonu w do-
mu jednorodzinnym

� Kaseta – widoczna budowa modu³owa. Z le-
wej g³oœnik, z prawej pole numeryczne. Panele
mocowane s¹ specjalnymi œrubami (fot. Dunifex)

� Unifony i kasety (fot. Laskomex)



R A P O R T 7
D

O
M

 B
EZ

PI
EC

ZN
Y 

I 
IN

TE
LI

GE
N

TN
Y

fony (s³uchawki) i obudowy. Urz¹dzenia
te mia³y niedostatki. Wymaga³y skompli-
kowanego okablowania, zw³aszcza jeœli
swoim zasiêgiem obejmowa³y kilku abo-
nentów. 

W szeregu modeli zastosowano trady-
cyjne przekaŸniki i zestawy w³¹czników
mechanicznych. By³o to przyczyn¹ sto-
sunkowo czêstych awarii. Szczególnie po-
datne na uszkodzenia okaza³y siê kasety
przy drzwiach wejœciowych. Nieszczelne,
poddawa³y siê dzia³aniu deszczu, œniegu,
kurzu itp. 

Domofony analogowe maj¹ bardzo
ograniczone mo¿liwoœci wykonawcze. Po-
za zapewnieniem dwustronnej komuni-
kacji umo¿liwiaj¹ jedynie zdalne otwarcie
drzwi. Obecnie tego typu urz¹dzenia sto-
sowane s¹ rzadziej, ni¿ modele cyfrowe.  

Domofony cyfrowe
Koniecznoœæ do³¹czenia do domofo-

nu du¿ej liczby lokali doprowadzi³a do
powstania domofonów cyfrowych. Idea
tego rozwi¹zania jest prosta. Ka¿dy uni-
fon ma swój niepowtarzalny identyfika-
tor. W kasecie znajduje siê klawiatura nu-
meryczna, z której mo¿na wybraæ po¿¹da-
ny numer mieszkania. Odpowiednio za-
programowany mikroprocesor zestawia
wymagane po³¹czenie, zwrotnie nadzoru-
je odblokowanie drzwi wejœciowych. 

Systemy cyfrowe by³y pocz¹tkowo
stosowane wy³¹cznie w du¿ych budyn-
kach mieszkalnych. Z czasem trafi³y rów-
nie¿ do domów jednorodzinnych. Zade-
cydowa³o o tym znaczne uproszczenie in-
stalacji kablowej i ³atwoœæ rozbudowy.
W systemie analogowym ka¿da kaseta
musi byæ do³¹czona w³asn¹ lini¹ wielo-
przewodow¹. W systemie cyfrowym
wszystkie wchodz¹ce w sk³ad instalacji
urz¹dzenia ³¹czy jedna magistrala – naj-
czêœciej czteroprzewodowa. 

Stosowanie systemów cyfrowych ma
jeszcze inne, dodatkowe zalety. Mo¿liwe
jest wprowadzenie szeregu funkcji nie-
spotykanych w systemach analogowych.
Nale¿¹ do nich:
■ otwieranie drzwi wejœciowych kodem
(bez u¿ycia klucza);
■ dŸwiêkowa sygnalizacja niedomkniê-
tych drzwi (g³osowa);
■ mo¿liwoœæ zapisania komunikatu dla
odwiedzaj¹cego (rodzaj elektronicznej se-
kretarki);
■ mo¿liwoœæ kontaktu z ochron¹ osiedla;

■ mo¿liwoœæ pod³¹czenia do systemów in-
teligentnego domu;
■ automatyczne testowanie systemu i wy-
krywanie usterek. 

Domofony przewodowe czy
bezprzewodowe
W domach jednorodzinnych najczê-

œciej stosowanym rozwi¹zaniem jest in-
stalacja przewodowa. Ma ona szereg zalet
– jest odporna na zak³ócenia, tania i nie
wymaga konserwacji. £atwe jest zasilanie
wszystkich komponentów. Centralny za-
silacz zamienia napiêcie sieci 230 V na
tzw. napiêcie bezpieczne (12 V lub 24 V)
i poprzez przewody zasila wszystkie
wchodz¹ce w sk³ad instalacji urz¹dzenia. 

W tego typu systemach konieczne
wydaje siê zastosowanie zasilania  awaryj-
nego. W przypadku zaniku sieci zasilaj¹-
cej, dostarczenie energii przejmuje na sie-
bie akumulator. Jego pojemnoœæ powinna
byæ tak dobrana, by dzia³anie instalacji
by³o mo¿liwe w ci¹gu co najmniej 12 go-
dzin, wliczaj¹c w to kilkukrotne odbloko-
wanie zamka wejœciowego. 

Na koszt kompletnego systemu do-
mofonu przewodowego sk³adaj¹ siê: kase-
ta, unifon, zamek i przewody ³¹cz¹ce.

Alternatyw¹ dla systemów przewodo-
wych s¹ urz¹dzenia bezprzewodowe. Po-
³¹czenie kaseta-unifon odbywa siê falami
radiowymi. Wyeliminowano w ten sposób
instalacjê przewodow¹.  Rozwi¹zanie to
polecane jest szczególnie na dzia³kach

bardzo du¿ych, tam gdzie odleg³oœæ bra-
ma – dom jest znaczna oraz w miejscach,
gdzie trudno jest po³o¿yæ stosowne prze-
wody (np. wybetonowane podwórko). Mi-
nusem systemów bezprzewodowych jest
koniecznoœæ regularnej kontroli stanu
ogniw zasilaj¹cych i ich okresowej wy-
miany (zw³aszcza zasilania kasety). Po-
niewa¿ fale radiowe s¹ stosunkowo ³atwe
do przechwycenia, stosuje siê kodowanie
transmisji. W po³¹czeniu z koniecznoœci¹
wyposa¿enia ka¿dego elementu instalacji
w modu³ nadawczo-odbiorczy, ma to
wp³yw na wy¿sz¹, ni¿ w przypadku syste-
mów kablowych cenê zestawu. W prakty-
ce, decyduj¹c siê na system bezprzewodo-
wy musimy kupiæ: kasetê, unifon i  za-
mek.

Wideodomofony
O ile domofon umo¿liwia jedynie ko-

munikacjê g³osow¹ z osob¹ odwiedzaj¹c¹
i zdalne otwarcie furtki lub drzwi, o tyle
wideodomofon pozwala dodatkowo na
identyfikacjê wzrokow¹ �. Spotykane na
rynku modele ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
wzornictwem, jakoœci¹ wykonania, ró¿-
norodnoœci¹ oferowanych funkcji i mo¿li-
woœciami rozbudowy. Mimo i¿ w sprzeda-
¿y znajduj¹ siê wideodomofony z ekrana-
mi kolorowymi, udzia³ tych zestawów na
rynku jest znacznie mniejszy, ni¿ modeli
czarno-bia³ych.  
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� Zestaw domofonu (bramofonu) do samo-
dzielnego monta¿u (fot. Laskomex)

� Kaseta wideodomofonu. W górnej czêœci wi-
doczne okienko z obiektywem kamery 
(fot. Dunifex)



Kamera wideofonu umieszczona jest
w kasecie. Du¿a czeœæ modeli ma pod-
œwietlenie diodami podczerwieni. Ele-
menty te emituj¹ œwiat³o niewidzialne dla
oka ludzkiego, jednak rejestrowane przez
przetwornik kamery. Dziêki temu osoba
znajduj¹ca siê w odleg³oœci do 1 m od ka-
sety jest wystarczaj¹co widoczna na ekra-
nie monitora wbudowanego w unifon.

Kasety z kamerami produkowane s¹
w wykonaniach natynkowych i podtyn-
kowych, w obudowie standardowej
i wzmocnionej �. W szczególnych przy-
padkach mo¿na zastosowaæ specjalne,
ma³e obiektywy, dziêki czemu kamera zo-
staje ukryta przed wzrokiem goœcia. Ca-
³oœæ wygl¹da wtedy tak, jak typowy mo-
du³ domofonu. 

Obraz wygenerowany przez kamerê
transmitowany jest do unifonu zamonto-
wanego w domu. Wyœwietlany jest na nie-
wielkich monitorach tradycyjnych lub
ciek³okrystalicznych. W³¹czenie przeka-
zu nastêpuje w momencie naciœniêcia
przycisku wezwania w kasecie. Mo¿liwe
jest równie¿ w³¹czenie podgl¹du bezpo-
œrednio z unifonu, w dowolnie wybranym
przez u¿ytkownika momencie. 

Najprostsze systemy wideodomofo-
nów pozwalaj¹ jedynie przekazaæ obraz
odwiedzaj¹cej nas osoby. Bardziej rozbu-
dowane oferuj¹ szereg dodatkowych mo¿-
liwoœci. Nale¿¹ do nich: mo¿liwoœæ do³¹-
czenia dodatkowych kamer, sekwencyjne
przegl¹danie obrazów, mo¿liwoœæ do³¹-
czenia dodatkowych monitorów i magne-
towidu. Interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest
zdolnoœæ do zapamiêtania obrazów wy-
œwietlanych na monitorze. Uk³ad mo¿e

pracowaæ z wyzwalaniem rêcznym – na-
ciœniêcie przycisku zapisuje aktualnie wy-
œwietlany obraz, lub automatycznym – za-
pamiêtywane s¹ wszystkie zdjêcia osób
dzwoni¹cych.  

O ile typowe domofony bez proble-
mu znosz¹ warunki panuj¹ce na ze-
wn¹trz domu, o tyle kamery zamontowa-
ne w wideodomofonach wymagaj¹ szcze-
gólnego traktowania. Dlatego decyduj¹c
siê na okreœlony model, nale¿y zawsze
sprawdziæ, w jakiej najni¿szej temperatu-
rze mo¿e pracowaæ. Z regu³y jest to -10° C,
ale s¹ modele z wbudowanymi ogrzewa-
czami, mog¹ce dzia³aæ w temperaturze
nawet do -20° C. 

Na jakoœæ transmitowanego sygna³u
wp³ywa odleg³oœæ miedzy kaset¹ a unifo-
nem. Producenci dopuszczaj¹ z regu³y
dystans 50-100 m. Przy odleg³oœci do
50 m, do po³¹czeñ obu urz¹dzeñ u¿ywa
siê typowego przewodu p³askiego o œred-
nicy  ¿y³ 0,65 mm. Wiêkszy dystans ozna-
cza koniecznoœæ zastosowania dro¿szego
przewodu koncentrycznego.  

Wybieramy i kupujemy
Wobec obecnoœci na rynku du¿ej ilo-

œci modeli domofonów, trudno jedno-
znacznie okreœliæ, które z nich jest najlep-
sze. Wspó³czesna elektronika osi¹gnê³a
taki poziom niezawodnoœci, ¿e urz¹dze-
nia nie psuj¹ siê a jedynie starzej¹. Dlate-
go decyduj¹c siê na zainstalowanie domo-
fonu nale¿y uwzglêdniæ szereg czynni-
ków. S¹ to:
■ usytuowanie przestrzenne domu i jego
architektura. Obudowa i kszta³t domofo-
nu powinny korespondowaæ swoim wy-
gl¹dem ze stylem domu. Wa¿na jest odle-
g³oœæ miêdzy centralk¹ (w budynku)
a furtk¹ wejœciow¹ na teren posesji. Istot-

ny jest równie¿ sposób ogrodzenia posesji
– do niskiej siatki, któr¹ mo¿na przesko-
czyæ, nie trzeba montowaæ pancernej ka-
sety. Wystarczy wtedy model tañszy, ale
mniej odporny na uszkodzenia mecha-
niczne;
■ osoby korzystaj¹ce z instalacji. Domo-
fony obs³ugiwane przez osoby starsze po-
winny mieæ du¿e, czytelne i podœwietlane
przyciski. Ich sposób obs³ugi powinien
byæ maksymalnie uproszczony. Dla osób
niepe³nosprawnych i dzieci konieczne
mo¿e byæ obni¿enie miejsca mocowania
unifonu, tak by mo¿na by³o wygodnie
siêgn¹æ po s³uchawkê;
■ zaawansowanie techniczne wybranego
modelu urz¹dzenia. Postêp elektroniki
spowodowa³ znaczne unowoczeœnienie
instalacji. Dlatego czasami warto wybraæ
model nieznacznie dro¿szy, ale oferuj¹cy
znacznie wiêcej mo¿liwoœci, np. ró¿ne ko-
dy dostêpu, wiêksz¹ odpornoœæ na próby
prze³amania blokady i wejœcia do domu; 
■ sposób obs³ugi domofonów. Modele
z klawiaturami dotykowymi (bezprzyci-
skowymi) s¹ znacznie trwalsze od popu-
larnych do niedawna modeli z prze³¹czni-
kami. Te ostatnie bowiem, jako elementy
mechaniczne bardzo ³atwo ulegaj¹ uszko-
dzeniom. Py³ i kurz w po³¹czeniu z wil-
goci¹ oraz zmianami temperatury powo-
duj¹, ¿e wszelkie ruchome elementy mo-
g¹ siê zatrzeæ, zamarzn¹æ lub zostaæ wy-
rwane. 

Kupuj¹c wybrany model domofonu
warto zasiêgn¹æ informacji o jego produ-
cencie. Modele renomowanych firm s¹
trwa³e, nie jest te¿ trudno o ekipy, które
dane urz¹dzenie potrafi¹ profesjonalnie
zamontowaæ i uruchomiæ. Decyduj¹c siê
na skorzystanie z ich us³ug nale¿y zawsze
pamiêtaæ o spisaniu odpowiedniej umo-
wy. Powinna zawieraæ typ domofonu, ce-
nê za us³ugê oraz zobowi¹zania z tytu³u
rêkojmi i ewentualnie konserwacji. 

Istotn¹ informacj¹ o jakoœci sprzêtu
bêdzie sposób realizacji i czas trwania
gwarancji. Im jest on d³u¿szy, tym wiêk-
sze jest prawdopodobieñstwo wysokiej ja-
koœci sprzêtu. Domofon powinien mieæ
certyfikat Polskiego Centrum Badañ
i Certyfikacji. 

�
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� Wideodomofon – kaseta w wykonaniu wan-
daloodpornym (fot. Krysztofiak) 


