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Nowa technologia cyfrowego trójwarstwowego pokrycia pola detekcji praktycznie 
eliminuje zjawisko „fa szywych alarmów” powodowanych przez ma e zwierz ta. 

Prawid owo zaprojektowany i dosto-
sowany do warunków otoczenia sys-
tem zabezpiecze  nie b dzie wi za

si  ze spadkiem jako ci ycia mieszka -
ców. Ponadto zastosowanie takiego syste-
mu nie musi oznacza  rezygnacji z este-
tycznego wygl du Twojego domu. Nowa 
seria czujek OPTEX zosta a stworzona 
z my l  o zastosowaniach w ochronie bu-
dynków mieszkalnych. Przy wspó pracy 
z biurem projektowym Ziba powsta  pro-
dukt o lekkim, eleganckim i nowoczesnym 
wygl dzie. Dzi ki dost pno ci 3 ró nych 
opcji kolorystycznych czujki z atwo ci
mo na zaadaptowa  do ró nych elewacji 
budynków. Pragniemy, aby produkty na-
szej firmy kojarzy y si  nie tylko z nieza-
wodn , zaawansowan  technologi , ale 
tak e ciekawym designem, dopasowanym 
do potrzeb u ytkowników. 

Czujki z nowej serii wyposa one s  w ak-
cesoria do kszta towania obszaru detekcji, 
aby wykluczy  ruch za ogrodzeniem pose-
sji (ulica, s siedzi). Wi e si  to z sygnali-
zowaniem maskowania, tzw. antymaskin-
giem, poprzez informowanie u ytkownika 
o przypadkowym (np. przyklejone li cie) 
lub celowym zas oni ciu czujki (tak e ma-
teria ami przezroczystymi lub lakierami).

Ponadto w nowej serii produktów 
OPTEX zastosowano technologi  cyfrowe-
go trójwarstwowego pokrycia pola detek-
cji (Rysunek 1). Alarm uruchamiany jest 
tylko wtedy, gdy intruz wejdzie jednocze-
nie w górny i dolny obszar detekcji PIR 

oraz obszar detekcji mikrofalowej. Ka da 
aktywacja jest analizowana osobno, co po-
zwala oddzieli  i zignorowa  fa szywe 

zdarzenia. Technologia ta praktycznie eli-
minuje zjawisko fa szywych alarmów po-
wodowanych przez ma e zwierz ta.

 Co w sytuacji, gdy podczas projektowa-
nia systemu nie przewidzieli my zastoso-
wania zewn trznych czujek ruchu i nie 
mamy okablowania do ich zamontowania? 
W serii Shield znalaz y si  modele zasila-
ne bateryjnie. Tak  czujk  nale y wypo-
sa y  w nadajnik bezprzewodowy, który 
b dzie czy  si  z odbiornikiem pod -

czonym do centrali alarmowej. Mo na do 
tego wykorzysta  nadajnik z bezprzewo-
dowego czujnika otwarcia okien/drzwi. 

Informacje na temat rozwi za  i technolo-
gii stosowanych przez OPTEX mo na znale
na stronie internetowej www.optex.com.pl, 
jednak zalecamy, aby monta  systemu alar-
mowego zleci  technikom o odpowiednich 
kwalifikacjach. Wybór sprz tu nale y roz-
pocz  od analizy zagro e  dla konkretnego 
obiektu i oczekiwa  u ytkownika. 

Cz sto zaczynamy my le
o systemie alarmowym po 
próbie kradzie y. Jednak trzeba 
pami ta , e w amanie wi e
si  nie tylko ze strat  cennych 
rzeczy, ale przede wszystkim 
z  utrat  poczucia bezpiecze -
stwa. Dlatego warto pomy le
o zabezpieczeniu si  na tak
ewentualno  ju  na etapie pla-
nowania inwestycji. 

Nowe czujki OPTEX – gwarantowane bezpiecze stwo i wiatowy design
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Nowy minimalistyczny design czujek OPTEX sprawia, e z atwo ci  mo na je 
dopasowa  do ró nych elewacji budynków. 

 Zobacz nowe 
czujki OPTEX
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