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Artyku  promocyjny
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Potrzeba poczucia bezpiecze stwa coraz cz ciej 

sk ania nas do zainstalowania systemu alarmo-

wego. Wykonanie takiej instalacji najcz ciej po-

wierzamy fachowcom. Ze wzgl du na to, e ka -

da instalacja ma charakter indywidualny, dobry 

profesjonalista przed wykonaniem projektu b -

dzie zbiera  informacje dotycz ce architektury 

chronionego domu czy mieszkania (uwzgl d-

niaj c równie  jego otoczenie), oraz dotycz -

ce przyzwyczaje  i oczekiwa  mieszka ców. 

Warto przygotowa  si  do takiej rozmowy, daj c

równocze nie sobie czas na przemy lenie mo -

liwych wyborów.

Rozwa ania nale y zacz  od tematów zwi -

zanych z funkcjami sygnalizacji próby w ama-

nia – w zwi zku z czym w kilku zdaniach posta-

ram si  omówi  rol  poszczególnych elementów 

systemu. Typowy system alarmowy w du ym 

uproszczeniu sk ada si  z centrali alarmowej 

(b d cej mózgiem systemu) wraz z urz dzenia-

mi pozwalaj cymi na sterowanie pracy centrali 

(przede wszystkim za czanie i wy czanie do-

zoru) – takimi urz dzeniami mog  by  np. ma-

nipulatory (zwane te  potocznie szyfratorami). 

Rol  oczu i uszu systemu pe ni  czujki alarmo-

we, których zadaniem jest wykrycie okre lonych 

dzia a  (próby otwarcia okien lub drzwi, poru-

szania si  w okre lonym obszarze, t uczenia szy-

by). Innym istotnym elementem s  sygnalizatory, 

które powinny poinformowa  najbli sze otocze-

nie chronionego obiektu o próbie w amania po-

przez sygnalizacj  akustyczn  (wycie syreny) 

i optyczn  (b yskanie wiat em o du ej jasno ci). 

Ostatnim z zasadniczych elementów systemu s

urz dzenia zdalnego powiadamiania – tzw. ko-

munikatory alarmowe: umo liwiaj  one zdalne 

przekazanie informacji o alarmie poprzez lini

telefoniczn , sie  GSM czy Internet.

Jedn  z podstawowych kwestii, któr  nale y

rozwa y , s  oczekiwania odno nie do systemu: 

czy jego rol  ma by  jedynie zabezpieczenie mie-

nia pod nieobecno  domowników, czy mo e sys-

tem ma dawa  tak e poczucie bezpiecze stwa 

osób pozostaj cych w domu? Odpowied  na to 

pytanie pozwoli zdecydowa  o sposobie zabez-

pieczenia: w pierwszym przypadku prosty sys-

tem móg by mie  jedynie kilka czujek wykrywa-

j cych ruch w pomieszczeniach; gdy decydujemy 

si  jednak na wy szy stopie  bezpiecze stwa, 

niezb dnym elementem stanie si  tzw. ochrona 

obwodowa. Celem ochrony obwodowej jest wy-

krywanie próby przedostania si  przez „obwód” 

strefy chronionej – najcz ciej lini  okien i drzwi, 

ale mo e ona zawiera  równie  cz  terenu wo-

kó  domu. Wa n  zalet  ochrony obwodowej jest 

to, e mo e ona dozorowa  nawet wówczas, gdy 

wewn trz zabezpieczonego obwodu znajduj  si

domownicy. System wyposa ony jedynie w we-

wn trzne czujki ruchu zareaguje dopiero na obec-

no  intruza wewn trz chronionego obszaru i do-

datkowo nie pozwoli na dozorowanie w czasie, 

kiedy mieszka cy pozostaj  w zabezpieczanym 

domu. Oczywi cie, nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby system wyposa ony w ochron  obwodow

uzupe ni  o wykrywanie ruchu wewn trz. W ten 

sposób uzyskujemy maksymaln  ochron , a no-

woczesna centrala alarmowa pozwoli w prosty 

sposób w czy  odpowiedni tryb dozoru w zale -

no ci od tego, czy wewn trz pozostaj  domowni-

cy, czy te  nie. Warto równie  wiedzie  o tym, e

system mo e zosta  wyposa ony w kilka urz -

dze  steruj cych (np. manipulatorów) – zw asz-

cza w przypadku wi kszych mieszka  i domów 

wygodnie jest mie  dodatkowy manipulator przy 

sypialni, pozwalaj cy na proste za czenie dozo-

ru w trybie nocnym.

Kolejnym istotnym tematem wymagaj cym 

przemy lenia jest sposób zdalnego powiada-

miania realizowanego przez system alarmowy. 

Dotyczy to zarówno przekazania informacji do 

firmy ochroniarskiej (tzw. monitoring), jak i po-

wiadamiania prywatnego (np. komunikatem g o-

sowym przez telefon). Do niedawna najpopu-

larniejsz  opcj  by o wykorzystanie w tym celu 

zwyk ej linii telefonicznej – nawet najprostsze 

centrale alarmowe wyposa one s  w podstawo-

wy komunikator dzia aj cy z tego typu czem. 

Obecnie ze wzgl du na siln  konkurencj  na 

rynku telekomunikacyjnym, cz sto nie potrze-

bujemy linii telefonicznej – rol  codziennej ko-

munikacji przej y praktycznie ca kowicie telefo-

ny komórkowe. Za pomoc  specjalnych urz dze

(modu ów GSM) mo na wykorzysta  ten rodzaj 

czno ci na potrzeby monitoringu i powiada-

miania (zarówno g osowego, jak i SMS). Jeszcze 

inn  alternatyw  s  komunikatory TCP/IP korzy-

staj ce z sieci Ethernet – ich zalet  jest brak ko-

nieczno ci op acania dodatkowego abonamentu 

za przesy anie informacji w celu realizacji cz-

no ci o alarmie.

W przypadku gdy na zainstalowanie alarmu 

decydujemy si , maj c mieszkanie w pe ni wyre-

montowane i urz dzone, pojawia si  dodatkowy 

dylemat. Wykonanie tradycyjnej instalacji alar-

mowej wi e si  z poprowadzeniem przewodów 

do wszystkich elementów systemu – wymaga

to b dzie prac remontowych. Problem ten mo -

na rozwi za , wybieraj c system bezprzewodo-

wy, wykorzystuj cy czno  radiow . Ze wzgl -

du na zaawansowan  technologi  wymagan

do produkcji elementów takiego systemu, kosz-

ty elementów sk adowych b d  wy sze od kom-

ponentów standardowych. Jednak e bior c pod 

uwag  ca kowity koszt prac zwi zanych z za o-

eniem instalacji, mo e si  okaza , e rozwi -

zanie bezprzewodowe w ogólnym rozrachun-

ku b dzie ta sze.

Niezale nie od wybranych rozwi za , warto 

pami ta  o tym, by elementy wybrane do budo-

wy systemu zapewnia y najwy szy poziom nie-

zawodno ci i jako ci dzia ania. Ze wzgl du na 

to, e do oceny tych parametrów nierzadko po-

trzebne s  odpowiednio wyposa one laboratoria, 

dobrze jest polega  na sprawdzonych rozwi za-

niach pochodz cych od uznanych producentów 

– w po czeniu z profesjonalnym monta em sta-

nowi  to b dzie gwarancj  skuteczno ci i wielo-

letniej, niek opotliwej eksploatacji.
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Jak zaplanowa  instalowanie alarmu?
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