
BUDUJEMY DOM 11–12/2013 131

Artyku  promocyjny

Urz dzenia ochrony mienia OPTEX
Japo ska firma OPTEX jest wiod cym producentem urz dze

ochrony mienia wykorzystuj cych promieniowanie podczerwone. 

Jest technologicznym liderem w tematyce detekcji na zewn trz 

budynków. 

Czujki ruchu OPTEX stosowane s  w systemach sygnalizacji w ama-

nia i napadu instalowanych w domach i rezydencjach, magazynach, 

obiektach wojskowych oraz zak adach produkcyjnych. Urz dzenia cie-

sz  si  zas u on  opini  niezawodnych, atwych w monta u oraz od-

pornych na sygnalizacj  „fa szywych alarmów”. Firma posiada najszer-

sz  na rynku ofert  czujek zewn trznych  zasilanych bateryjnie, które 

mo na wykorzysta  w bezprzewodowych systemach alarmowych do-

wolnego producenta.

System zabezpieczenia domu powinien sk ada  si  z kilku ko-

lejnych stref: bariery aktywnej podczerwieni w ochronie obwodo-

wej na granicy posesji, zewn trzne czujki ruchu w strefie podej cia 

do budynku i ochronie cian i otworów oraz czujki wewn trzne. 

Przyj cie takich za o e  pozwala na wykrycie intruza w dalekiej 

odleg o ci od budynku, ochron  mienia znajduj cego si  na posesji 

oraz prowadzi do zaniechania próby wtargni cia. Alarm wywo a-

ny przez czujki wewn trzne nie zabezpiecza przed uszkodzeniem 

okien i drzwi, a ich naprawa wymaga czasu, zaanga owania w a ci-

ciela i tymczasowego zabezpieczenia mieszkania. 

Zewn trzne czujki ruchu mo na równie  wykorzysta  do stero-

wania kamerami. Takie rozwi zanie lepiej sprawdza w warunkach 

z ej widoczno ci oraz zak ócania funkcji detekcji ruchu w kamerze 

przez owady, opady deszczu i niegu czy „szum” spowodowany zbyt 

s abym o wietleniem.

Do ochrony budynków mieszkalnych zalecane jest zastosowanie 

czujek wysokiego monta u serii HX-40 i HX-80N oraz czujek serii 

VXI oraz FTN. Wszystkie modele wyposa one s  w cyfrow  ana-

liz  sygna ów i precyzyjny uk ad optyczny. Takie po czenie za-

pewnia odporno  na ruch zwierz t. Zastosowanie czujki dualnej, 

w której detekcja w kanale podczerwieni wymaga potwierdzenia 

przez modu  mikrofalowy, minimalizuje zak ócenia wywo ywa-

ne przez ro linno  i gwa towne zmiany temperatury (s o ce wy-

chodz ce zza chmur, ciep e spaliny za ci arówk  na ulicy itp.). 

Czujki wyposa one s  w akcesoria do kszta towania obszaru de-

tekcji, aby wykluczy  ruch za ogrodzeniem posesji (ulica, s sie-

dzi). Sygnalizacja maskowania, tzw. antymasking, informuje u yt-

kownika o przypadkowym (np. przyklejone li cie) lub celowym za-

s oni ciu czujki (tak e materia ami przezroczystymi). Odporno

na „fa szywe alarmy” zwi ksza po czenie detektorów w funkcjo-

nalne pary – wykrycie intruza przez barier  podczerwieni przy 

ogrodzeniu musi zosta  potwierdzone przez czujk  HX lub VXI 

w strefie podej cia do budynku.

Podsumowuj c – zewn trzne czujki ruchu OPTEX prawid owo 

zamontowane i dostrojone do warunków otoczenia s  integraln

cz ci  systemu alarmowego. Praktyka pokazuje, e intruz wybie-

ra obiekty atwiejsze do penetracji, a zewn trzny system alarmowy 

stanowi dla niego przeszkod . „Fa szywe alarmy”, których pocho-

dzenia nie znamy w wielu wypadkach okazuj  si  prób  wtargni -

cia na posesj , niejednokrotnie zako czon  w amaniem... do domu 

s siada.

Informacje na temat rozwi za  i technologii stosowanych przez 

OPTEX mo na znale  na stronie internetowej www.optex.com.pl, jed-

nak zalecamy, aby monta  systemu alarmowego zleci  technikom o od-

powiednich kwalifikacjach. Wybór sprz tu nale y rozpocz  od anali-

zy zagro e  dla konkretnego obiektu i oczekiwa  u ytkowników.
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www.optex.com.plRys. 1. Seria czujek zewn trznych VX INFINITY umo liwia dopasowanie 

obszaru detekcji do wymaga  u ytkownika

Rys. 2. Niewielkie czujki FTN s u  do zabezpieczenia otworów w cianach


