RYNKU

Domowi
straĝnicy

fot. Gajdom
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PRZEGLkD

Domofony, systemy
alarmowe, instalacje
inteligentne

Domofony i wideodomofony

Wykonany ze stali nierdzewnej panel zewnÚtrzny cyfrowego wideodomofonu (a) oraz oraz jego
jednostka wewnÚtrzna
z duĝym kolorowym wyĂwietlaczem (b)
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Zawsze warto wybraÊ urzÈdzenie dobrej jakoĂci, pochodzÈce od solidnego
producenta. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe zainstalowana przy furtce czÚĂÊ domofonu
pracuje w bardzo trudnych warunkach,
jest naraĝona na deszcz, Ănieg i bardzo
duĝe zmiany temperatury.
UkïadajÈc w ziemi przewody domofonu, powinno siÚ je zabezpieczyÊ rurkÈ osïonowÈ. Ze wzglÚdu na to, ĝe na
tym etapie robót otoczenie domu (ogród
czy podjazd) jest zwykle jeszcze niewykoñczone, warto zastosowaÊ bardziej wytrzymaïÈ rurkÚ metalowÈ, a nie typowy cienki peszel z tworzywa sztucznego.
DziÚki temu ryzyko uszkodzenia przewodów przy dalszych pracach bÚdzie
znikome.
Uwaga! Przewody (rurki) powinno siÚ zakopaÊ na gïÚbokoĂci 60–70 cm, obsypaÊ
piaskiem, a 10 cm nad nimi uïoĝyÊ pas niebieskiej folii ostrzegawczej.
b

fot. Laskomex

Typowy domofon to proste urzÈdzenie
umoĝliwiajÈce prowadzenie rozmów z osobÈ stojÈcÈ przy wejĂciu na posesjÚ. Z wnÚtrza domu decydujemy, czy otworzyÊ dla
niej furtkÚ.
Natomiast wideoa
domofon pozwala
równieĝ na przesyïanie obrazu, ewentualnie takĝe jego rejestracjÚ. Przydaje siÚ
zwïaszcza, gdy dom
stoi w gïÚbi duĝej
dziaïki albo gdy furtka i brama wjazdo-

fot. Laskomex

Jarosïaw Antkiewicz

Nowoczesne instalacje
ostrzegajÈ nas przed
niebezpieczeñstwem
– nieproszonymi „goĂÊmi”, poĝarem czy zalaniem. Przy odpowiednim poziomie zaawansowania mogÈ jednak
nie tylko informowaÊ
o zagroĝeniach, ale
równieĝ aktywnie im
przeciwdziaïaÊ.

wa sÈ z domu niewidoczne – zasïoniÚte
murem ogrodzenia czy roĂlinnoĂciÈ.
NajczÚĂciej stosowane domofony i wideodomofony to proste i tanie urzÈdzenia analogowe, droĝsze cyfrowe niekiedy jednak teĝ warto zastosowaÊ, bo
peïniÈ wówczas funkcjÚ zamka szyfrowego przy furtce – by jÈ otworzyÊ, nie
musimy wyciÈgaÊ kluczy.

Domofony, systemy alarmowe, instalacje inteligentne
Kamera zewnÚtrzna z moĝliwoĂciÈ pracy w podczerwieni nawet w caïkowitych ciemnoĂciach
pokaĝe nam wszystko, co dzieje
siÚ przed bramÈ na posesjÚ

fot. Volta

WewnÈtrz domu
przewody zwykle
ukrywa siÚ w tynku,
podobnie jak typowe
przewody instalacji
elektrycznej. SÈ jednak bardzo cienkie,
wiÚc ïatwo moĝna
je ukryÊ takĝe za
listwami przypodïogowymi czy nawet
przykleiÊ bezpoĂrednio do Ăciany
(np. w rogu).

Systemy alarmowe
Kaĝda instalacja alarmowa skïada siÚ zawsze z pewnych podstawowych elementów.

Czujka zbicia szkïa
reagujÈca na děwiÚk

REKLAMA

fot. Volta

Czujki (czujniki)
ZbierajÈ informacje z otoczenia. Od rodzaju, liczby i sposobu umieszczenia czujek zaleĝÈ w znacznej mierze moĝliwoĂci systemu (na co
bÚdzie reagowaï). Podstawowe rodzaje czujników sÈ nastepujÈce:
ruchu – sygnalizujÈ obecnoĂÊ osób (intruza) w pomieszczeniu.
WykrywajÈ promieniowanie podczerwone lub mikrofalowe (tzw.
czujki dualne wykrywajÈ oba). Czujki o regulowanym progu czuïoĂci moĝna ustawiÊ tak, by nie reagowaïy na domowe koty czy psy;
kontaktronowe – reagujÈ na otwarcie okien lub drzwi. TworzÈ je
dwa elementy – jeden montowany do skrzydïa a drugi do ramy. Ich
oddalenie powoduje, ĝe czujnik wysyïa sygnaï alarmowy;
zbicia szkïa. Zwykle reagujÈ na děwiÚk zbicia szyby, wówczas jedna czujka wystarcza na kilka okien w zasiÚgu jej dziaïania;
wspóïpracujÈce z zamkiem drzwiowym. Manipulacje przy specjalnym zamku wyposaĝonym w moduï elektroniczny sÈ traktowane jako próba wïamania;
bariery mikrofalowe i bariery podczerwieni. UruchamiajÈ
alarm, gdy wykryjÈ przeciÚcie przez intruza wysyïanej przez nie
skupionej wiÈzki promieniowania. MogÈ byÊ montowane zarówno
w domu, jak i na zewnÈtrz, na terenie posesji;
czujki wibracyjne na ogrodzeniu. Sygnaï uaktywniajÈ wstrzÈsy
powodowane próbÈ sforsowania ogrodzenia;
dymu. W razie wystÈpienia poĝaru reagujÈ na dym, czasem takĝe na wysokÈ temperaturÚ. Zainstalowane w kuchni sygnalizujÈ równieĝ, ĝe w zapomnianym na kuchence garnku przypala siÚ potrawa;
tlenku wÚgla. W pomieszczeniu z kominkiem, piecem czy kotïem
ostrzegajÈ o niebezpieczeñstwie zaczadzenia;
gazu ziemnego lub pïynnego. Zainstalowane w kotïowniach i kuchniach ostrzegajÈ o wycieku gazu; czujniki gazu ziemnego instaluje siÚ
w pobliĝu sufitu, czujniki gazu pïynnego zaĂ przy podïodze (jest ciÚĝszy od powietrza);
Uwaga! Do wykrywania gazu usypiajÈcego sïuĝÈ odrÚbne czujki;
czujki zalania. Montuje siÚ nisko nad podïogÈ w kuchniach i ïazienkach, ale tak, by
nie zostaïy przypadkowo zachlapane np.
wodÈ z prysznica.
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fot.

Centrala alarmowa
Zbiera sygnaïy pïynÈce
z czujek i w razie wykrycia
zagroĝenia uruchamia syrenÚ
alarmowÈ, powiadamia firmÚ
ochroniarskÈ itd. Centrala powinna mieÊ duĝÈ liczbÚ wejĂÊ i wyjĂÊ,
bo od tego zaleĝy moĝliwoĂÊ zainstalowania
dodatkowych czujek czy moduïów pozwalajÈcych np. na sprawdzenie stanu systemu
przez Internet czy telefon komórkowy. Nawet
jeĂli wszystkich jej moĝliwoĂci nie wykorzystamy od razu, to warto, by daïo siÚ rozbudowaÊ instalacjÚ w przyszïoĂci.
S at

el

Sterowanie systemem
NiezbÚdna jest wymiana danych pomiÚdzy
uĝytkownikiem a centralÈ systemu. SïuĝÈ
temu tzw. manipulatory, zwykle proste urzÈdzenia – klawiatura i panel ze wskaěnikami
diodowymi lub z wyĂwietlaczem przekazujÈcym podstawowe komunikaty.
Natomiast nad wyborem przekazujÈcego
komunikaty syntezatora mowy lepiej dobrze
siÚ zastanowiÊ – dla wielu osób jest na dïuĝszÈ metÚ irytujÈcy i go wyïÈczajÈ.
Niektóre centrale mogÈ wspóïpracowaÊ
z komputerem (poïÈczone przewodowo lub
bezprzewodowo) oraz umoĝliwiajÈ zdalny
dostÚp za poĂrednictwem Internetu czy sieci komórkowej.
Sygnalizator
Podstawowy rodzaj sygnalizatora w instalacji alarmowej to syrena, która děwiÚkiem i bïyskami Ăwiatïa informuje najbliĝsze otoczenie o wïamaniu. Zwykle jednak
uruchomienie alarmu oznacza teĝ wysïa-

nie sygnaïu do firmy ochroniarskiej
(wykorzystuje siÚ do tego sieÊ telefonicznÈ, Internet lub sygnaï radiowy).
Moduïy radiowe majÈ niewielki zasiÚg, co ogranicza ich zastosowanie,
jednak jako najbardziej niezaleĝne sÈ
warte uwagi.
Zwykle w centrali programowany jest teĝ specjalny kod, na wypadek
gdyby wïaĂciciel zostaï siïÈ zmuszony do rozbrojenia alarmu – wówczas
w domu syrena i inne elementy zostajÈ wyïÈczone, ale firma monitorujÈca
otrzymuje sygnaï o napadzie.

Instalacja inteligentna integruje i kontroluje pracÚ wszystkich instalacji domowych. DziÚki temu wszelkie nieprawidïowoĂci i zagroĝenia sÈ bïyskawicznie wykrywane

„Inteligentny dom”
Tradycyjne instalacje odpowiadajÈ za wykonanie konkretnych zadañ – np. grzewcza zapewnia ciepïo, a wentylacyjna Ăwieĝe powietrze. Instalacja inteligentna funkcjonuje
inaczej. Nie odpowiada za wÈsko wydzielony zakres, lecz nadzoruje wspóïpracÚ innych
instalacji i niemal dowolnych zainstalowanych w domu urzÈdzeñ. Instalacja inteligentna
moĝe znaczÈco poprawiÊ bezpieczeñstwo.
W domach jednorodzinnych bardzo czÚsto stosuje siÚ np. detektory gazu czy czujki zalania.
Jednak zwykle ich dziaïanie ogranicza siÚ do
uruchomienia syreny alarmowej po wykryciu
zagroĝenia. Instalacja inteligentna moĝe zaĂ
dziaïaÊ w sposób bardziej zïoĝony. Wykrycie
wycieku gazu powoduje nie tylko uruchomienie alarmu, ale równieĝ zamkniÚcie dopïywu
gazu (przez elektrozawór) oraz intensywniejsze wietrzenie pomieszczeñ (przez wentylacjÚ
mechanicznÈ). Ponadto o zdarzeniu zostaniemy poinformowani, nawet jeĂli przebywamy
poza domem (za pomocÈ SMS). JeĂli nie da siÚ
wyeliminowaÊ zagroĝenia, to komunikat trafi
takĝe do firmy odpowiedzialnej za monitoring
budynku i dalej do sïuĝb ratowniczych.
Inteligentny budynek moĝe teĝ niemal doskonale symulowaÊ obecnoĂÊ domowników,

co dezorientuje wïamywaczy, np. Ăwiatïo
moĝe byÊ w niektórych pomieszczeniach wïÈczane w sposób nieregularny, sugerujÈc normalnÈ aktywnoĂÊ mieszkañców. JeĂli dzieñ
jest pochmurny, to sygnaï z zewnÚtrznego
czujnika zmierzchowego spowoduje, ĝe zostanie zapalonych wiÚcej Ăwiateï, natomiast
w sïoneczny dzieñ ĝaluzje w oknach zostanÈ
przysïoniÚte, na noc zaĂ system sam zamknie
rolety zewnÚtrzne.
OczywiĂcie na co dzieñ instalacja inteligentna dba o zgodnÈ wspóïpracÚ instalacji domowych, tak by podnieĂÊ komfort ĝycia
mieszkañców i ograniczyÊ zuĝycie energii.
W pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa, moĝna przecieĝ zmniejszyÊ intensywnoĂÊ ogrzewania (czy chïodzenia latem) oraz
wentylacji.
KorzyĂci z posiadania „inteligentnego domu” docenimy

fot. Eaton Moeller

Ciekawy rodzaj czujki,
która zapamiÚtuje ustawienie
przedmiotów w przestrzeni
– jeĂli któryĂ zostanie poruszony, uruchomi siÚ alarm

fot. Merten Polska

PrzeglÈd rynku

Instalacje bezprzewodowe sÈ najbardziej „elastyczne” – moĝna je
wykonaÊ w juĝ wykoñczonym domu oraz bardzo
ïatwo rozbudowaÊ

fot. Satel

Najpopularniejsze urzÈdzenia sïuĝÈce do komunikacji z centralÈ alarmowÈ: (a) manipulator z klawiaturÈ i wyĂwietlaczem, (b) bezprzewodowy pilot
b

fot. Eaton Moeller

a
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PrzeglÈd rynku

fot. EC Eltcrac

przede wszystkim wówczas, gdy pracuje
w nim wiele nowoczes- nych instalacji
i urzÈdzeñ (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, nowoczesny kocioï grzewczy
itp.). Optymalna wspóïpraca tych elementów zostanie osiÈgniÚta bez angaĝowania
naszej uwagi, choÊ jeĂli zechcemy wprowadziÊ jakieĂ zmiany, zawsze moĝemy to zrobiÊ, i to nawet zdalnie przez Internet lub telefon komórkowy.

JakoĂÊ wykonania
DziÚki technice bezprzewodowej instalacja takiego wideodomofonu jest bardzo prosta. WewnÚtrzny panel z ekranem moĝna przenosiÊ

fot. Berker Polska

Bezpieczeñstwo mieszkañców domu w nie
mniejszym stopniu niĝ od samych urzÈdzeñ
zaleĝy od ich wïaĂciwego doboru i zainstalowania. NajczÚĂciej bïÚdy zdarzajÈ siÚ przy wykonywaniu instalacji alarmowej, a obecnoĂÊ
na rynku bezprzewodowych zestawów do samodzielnego montaĝu powoduje u niektórych
przekonanie, ĝe wykonania instalacji moĝe
podjÈÊ siÚ niemal kaĝdy. Takie zestawy nadajÈ
siÚ tylko do samodzielnego wykonania bardzo
prostych systemów z kilkoma czujkami.

Im system bardziej zïoĝony, tym bardziej potrzebna jest fachowa wiedza.
Przykïadowo liczbÚ czujek instalator powinien starannie dobieraÊ do miejsca montaĝu.
Czujki ruchu majÈ zwykle szeroki kÈt „widzenia”, jednÈ czujkÈ udaje siÚ czÚsto zabezpieczyÊ caïe pomieszczenie, pod warunkiem ĝe
instalator zadba o to, by nie zostawiÊ „martwych stref”.
Natomiast czujki kontaktronowe mogÈ byÊ
widoczne lub ukryte w ramie. Ich dobór to nie
tylko kwestia technicznych moĝliwoĂci zainstalowania – widoczna czujka uïatwi zadanie doĂwiadczonemu zïodziejowi, ale mniej
wprawnego (lub zdeterminowanego) wïamywacza moĝe zniechÚciÊ.
W instalacjach przewodowych bardzo
istotny jest teĝ sam sposób poprowadzenia

Zaawansowane systemy dajÈ moĝliwoĂÊ obejrzenia
podglÈdu z kamer na wyĂwietlaczu w domu albo nawet zdalnie np. przez Internet
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przewodów – mogÈ byÊ prowadzone szeregowo od czujki do czujki albo równolegle – kaĝda czujka ïÈczy siÚ z centralÈ osobnym przewodem. Pierwsze rozwiÈzanie jest mniej
pracochïonne i tañsze, jednak bardziej zawodne, bo pojedyncze uszkodzenie odïÈcza
kilka detektorów.
Takie przykïady moĝna by mnoĝyÊ, jednak
niezaleĝnie od tego, jakie rozwiÈzania zostanÈ zastosowane, zawsze powinniĂmy otrzymaÊ od firmy wykonawczej szczegóïowy
projekt instalacji oraz instrukcjÚ jej uĝytkowania, i nie chodzi tu o dokumentacjÚ technicznÈ samej centrali alarmowej (jak robi
wiele firm). Uĝytkownik ma wiedzieÊ, jak
korzystaÊ z gotowego produktu, jakim jest instalacja, a nie tylko z jej czÚĂci skïadowych.
Ponadto dobra dokumentacja wykonanej
instalacji jest wrÚcz niezbÚdna, jeĂli zajdzie
potrzeba jej rozbudowy albo przydarzy siÚ
awaria.

Ile kosztujÈ?

Domofony
Typowy domofon analogowy kosztuje okoïo 200 zï.
Za wideodomofon zapïacimy zwykle ok. 1500 zï, choÊ
najtañsze urzÈdzenia kosztujÈ 600–700 zï.
Koszt montaĝu bÚdzie niski (100–200 zï), jeĂli zdecydujemy siÚ na jego wykonanie razem z instalacjÈ
elektrycznÈ – mocowanie przewodów do nieotynkowanej Ăciany jest ïatwe, jeĂli zaĂ i tak doprowadzamy
przewody zasilajÈce lampÚ przy bramie, to nie ma potrzeby wykonywania odrÚbnego wykopu.
W wykoñczonym domu koszty bÚdÈ znacznie wyĝsze,
szczególnie jeĂli wykop pomiÚdzy bramÈ i domem
bÚdzie dïugi, a w domu zechcemy ukryÊ przewody
w bruzdach wykonanych w tynku.
Alarmy
Rozbudowany system alarmowy, w którym ochronie
podlega caïa posesja, moĝe kosztowaÊ nawet kilkana-

Ăcie tysiÚcy zïotych. ZaĂ prosty system wraz z montaĝem to wydatek 4000–5000 zï, w tym elementy instalacji, np. centralka z manipulatorem, kilkoma czujkami
ruchu w pomieszczeniach, czujkami otwarcia okien,
pojedynczym czujnikiem dymu i wykorzystujÈcym
sieÊ komórkowÈ moduïem powiadamiajÈcym ﬁrmÚ
ochroniarskÈ, kosztujÈ ïÈcznie 2000–3000 zï.
Warto przy tym wybraÊ centralÚ, która jest w stanie obsïuĝyÊ wiele urzÈdzeñ (o duĝej liczbie wejĂÊ i wyjĂÊ),
bo prosta centrala kosztuje np. 450 zï, a centrala obsïugujÈca dwa razy wiÚcej urzÈdzeñ – 600 zï.
Najmniej zapïacimy za wykonawstwo, gdy Ăciany sÈ
jeszcze nieotynkowane, a ukïad pomieszczeñ pozwala na ïatwe rozprowadzenie okablowania po krótkich
trasach. To waĝne, bo np. zwykïa przewodowa czujka
kontaktronowa kosztuje zaledwie 10 zï, jednak doprowadzenie przewodów do centrali moĝe byÊ pracochïonne i bÚdzie kosztowaÊ znacznie wiÚcej.

W wykoñczonym domu lepiej zdecydowaÊ siÚ na
urzÈdzenia bezprzewodowe – sÈ droĝsze, ale nie trzeba bÚdzie niszczyÊ powierzchni Ăcian.
CzÚsto ﬁrmy ochroniarskie oferujÈce usïugÚ monitoringu polecajÈ wspóïpracujÈcych z nimi wykonawców, jednak nierzadko oferty niezaleĝnych ﬁrm sÈ
korzystniejsze, warto wiÚc je sprawdziÊ.
Instalacje inteligentne
Instalacja pozwalajÈca na sterowanie oĂwietleniem,
ogrzewaniem i wentylacjÈ mechanicznÈ to wydatek
co najmniej 20 000 zï na urzÈdzenia, ich montaĝ i zaprogramowanie. Jednak ceny zaawansowanych instalacji, w których moĝliwe jest sterowanie np. klimatyzacjÈ, ĝaluzjami czy nawet siïownikami automatycznie
zamykajÈcymi okna, przekraczajÈ 100 000 zï.
Trzeba przy tym pamiÚtaÊ, ĝe takie wyceny nie
uwzglÚdniajÈ samych siïowników czy klimatyzatorów.
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