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Jaki system wybraÊ?
CzÚĂÊ I1I: Zaawansowana
centrala alarmowa
umoĝliwiajÈca realizacjÚ
automatyki domowej

W

bpoprzednich artykuïach zbcyklu „Jaki system wybraÊ?”
sprawdzaliĂmy, jak zabezpieczyÊ maïe ibĂrednie budynki. Wbtrzecim,
ostatnim artykule zastanowimy siÚ, jak
zapewniÊ ochronÚ ibdodatkowÈ funkcjonalnoĂÊ wiÚkszym posiadïoĂciom.
Domy obduĝym metraĝu czÚsto majÈ kilka kondygnacji ibzïoĝony ukïad pomieszczeñ. StojÈ teĝ na duĝych dziaïkach, na których znajdujÈ siÚ dodatkowe elementy, np.
wolnostojÈcy garaĝ, altana czy teĝ skïadzik
na narzÚdzia ogrodnicze. Taka posesja wymaga zastosowania systemu oferujÈcego wielofunkcyjnoĂÊ oraz moĝliwoĂÊ wïÈczenia
bardzo duĝej liczby urzÈdzeñ przy jednoczesnej prostej codziennej obsïudze – niezaleĝnie od skomplikowania instalacji. WaĝnÈ
cechÈ takiego systemu jest takĝe moĝliwoĂÊ realizacji zadañ automatyki domowej.
Sprawdzonym ibchÚtnie wybieranym rozwiÈzaniem speïniajÈcym wszystkie te wymagania jest system alarmowy INTEGRA.

ZAAWANSOWANA
OCHRONA
PodstawÈ instalacji alarmowej sÈ standardowe urzÈdzenia przeciwwïamaniowe: centrala
alarmowa, czujki ruchu, które wykryjÈ intruza ibprzekaĝÈ informacjÚ do centrali, manipulatory oraz sygnalizatory, które zaalarmujÈ sÈsiadów ibwystraszÈ wïamywacza. System
bazujÈcy na centralach INTEGRA moĝemy
jednak znacznie bardziej rozbudowywaÊ, dodajÈc urzÈdzenia realizujÈce funkcje, które
wbprosty sposób przekïadajÈ siÚ na komfort
ibwielopïaszczyznowe zabezpieczenie.
Po pierwsze, moĝemy rozszerzyÊ ochronÚ obzabezpieczenia obwodowe, czyli
wboknach ibdrzwiach zamontowaÊ czujki
magnetyczne, które zareagujÈ na próbÚ siïowego ich otwarcia, abwbpobliĝu okien dodaÊ
czujki zbicia szyby. Zwykïe czujki ruchu
moĝemy zastÈpiÊ urzÈdzeniami dualnymi,
które sprawdzÈ siÚ lepiej wbkotïowniach, garaĝach czy pokojach zbkominkiem. Moĝemy
teĝ dodaÊ czujki specjalne, zabezpieczajÈc
siÚ na wypadek zalania, poĝaru oraz ulatniania siÚ niebezpiecznych gazów: czadu,
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LPG, metanu oraz substancji usypiajÈcych,
wykorzystywanych przez zïodziei przy metodzie wïamania „na Ăpiocha”.

ZAUTOMATYZOWANY DOM
Do systemu INTEGRA moĝemy teĝ wïÈczyÊ
elementy automatyki domowej. Wbpraktyce oznacza to, ĝe nasza centrala bÚdzie sterowaïa m.in. oĂwietleniem, roletami, ogrzewaniem ibklimatyzacjÈ. Moment zadziaïania
poszczególnych urzÈdzeñ moĝemy dokïadnie zaprogramowaÊ. Przykïadowo, ogrzewanie moĝe przeïÈczyÊ siÚ wbtryb oszczÚdny,
jak tylko wyjdziemy zbdomu.
Ten mechanizm moĝemy wykorzystaÊ do
projektowania tzw. poleceñ MAKRO. DziÚki
nim, np. gdy wychodzimy do pracy, moĝemy
jednym przyciskiem opuĂciÊ rolety, zgasiÊ
Ăwiatïo wbcaïym domu, wyïÈczyÊ klimatyzacjÚ ibzaïÈczyÊ alarm. To proste rozwiÈzanie,
które dba zarówno obĂrodowisko, jak ibobnasz
domowy budĝet.

BEZPIECZNA POSESJA
System INTEGRA moĝe takĝe obejmowaÊ
urzÈdzenia dziaïajÈce na zewnÈtrz domu.
ObowiÈzuje tu podobny podziaï, jak wbprzypadku elementów wewnÚtrznych: mamy
wiÚc ochronÚ przeciwwïamaniowÈ wbpostaci
zaawansowanych czujek ruchu, reagujÈcych
na intruza zanim jeszcze dotrze on do murów naszego domu. DostÚpne sÈ takĝe czujki magnetyczne, które moĝemy zainstalowaÊ
np. na furtce lub bramie wjazdowej, abtakĝe specjalny typ tych urzÈdzeñ – czujki najazdowe mocowane do podïoĝa na wjeědzie
do garaĝu. Zbkolei dziÚki czujkom kurtynowym moĝemy stworzyÊ niewidzialny „pïot”,
którym zabezpieczymy np. ĂcianÚ zboknami
piwnicznymi czy liniÚ wzdïuĝ ogrodzenia.
Na zewnÈtrz domu takĝe mogÈ byÊ realizowane funkcje automatyki. Przykïadowo,
czujka ruchu moĝe posiadaÊ wbudowany

czujnik zmierzchu. DziÚki temu automatycznie wïÈczÈ siÚ lampki ogrodowe ibopuszczÈ
rolety antywïamaniowe gdy zajdzie sïoñce.
Warto pamiÚtaÊ obtym, ĝe wbramach systemu INTEGRA moĝna wykorzystaÊ takĝe elementy bezprzewodowe. DziÚki czemu doïÈczenie do systemu alarmowego np. nowo
postawionego garaĝu czy oddanego do uĝytku poddasza moĝemy przeprowadziÊ bez koniecznoĂci wykonywania brudnych prac remontowych.

WYGODNE STEROWANIE
Caïym systemem moĝemy wygodnie zarzÈdzaÊ lokalnie przy pomocy eleganckich manipulatorów dotykowych, sensorycznych
ibLCD. Do sterowania wykorzystaÊ moĝna
takĝe piloty, breloki oraz karty zbliĝeniowe.
Zastosowanie elementów kontroli dostÚpu
wzmocni ochronÚ domu na wypadek wïamania (moĝemy zabezpieczyÊ np. drzwi do garderoby, wbktórej przechowujemy biĝuteriÚ),
abtakĝe ograniczy dzieciom moĝliwoĂÊ wstÚpu do wybranych pomieszczeñ, np. do kotïowni czy gabinetu.
Systemem INTEGRA moĝemy takĝe sterowaÊ zdalnie za pomocÈ aplikacji INTEGRA
CONTROL na urzÈdzenia mobilne. DziÚki
niej moĝemy m.in. zaïÈczaÊ ibwyïÈczaÊ czuwanie, ale takĝe kierowaÊ pracÈ urzÈdzeñ
podïÈczonych do centrali. }
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