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Japo ska firma OPTEX jest wiod cym pro-
ducentem urz dze  ochrony mienia z ponad 
35-letnim do wiadczeniem. Firma jest wia-
towym liderem detekcji na zewn trz budyn-
ków. Firma posiada najszersz  na rynku ofert
czujek zewn trznych, tak e zasilanych bate-
ryjnie, które mo na wykorzysta  w bezprze-
wodowych systemach alarmowych dowolne-
go producenta.

System zabezpieczenia domu powinien sk a-
da  si  z kilku kolejnych stref:
Strefa 1 – ochrona obwodowa na granicy posesji 
w postaci np. aktywnej bariery podczerwieni;
Strefa 2 – zewn trzne czujki ruchu w strefie 
podej cia do budynku;
Strefa 3 – ochrona zewn trzna cian i otwo-
rów w murze;
Strefa 4 – czujki wewn trzne.

Przyj cie takich za o e  pozwala na wykry-
cie intruza daleko od budynku, ochron  mienia 
znajduj cego si  na posesji oraz cz sto prowa-
dzi do zaniechania wtargni cia. Wewn trzny 
system alarmowy nie chroni przed uszkodze-
niem okien i drzwi, których naprawa wymaga 
czasu, zaanga owania w a ciciela i tymczaso-
wego zabezpieczenia domu. Czujki zewn trzne 
mo na wykorzysta  do sterowania kamerami. 

Do ochrony domów zalecane jest zasto-
sowanie czujek wysokiego monta u serii 
HX-40 i HX-80N oraz czujek serii VXI oraz FTN. 
Wszystkie modele wyposa one s  w zaawan-
sowan  analiz  sygna ów i precyzyjny uk ad 
optyczny. Takie po czenie zapewnia odporno
na ruch ma ych zwierz t. Nale y zwróci  uwa-
g  na zgodn  z zaleceniami producenta proce-
dur  monta u i strojenia – pochylanie czujki 
zak óca dzia anie uk adu optycznego odpowie-
dzialnego za ignorowanie zwierz t domowych. 

Czujki wyposa one s  w akcesoria do kszta -
towania obszaru detekcji, aby wykluczy  ruch 
za ogrodzeniem. Sygnalizacja zamaskowa-
nia – antymasking, informuje u ytkownika 
o przypadkowym lub celowym zas oni ciu 
czujki (tak e materia ami przezroczystymi 
lub lakierami). Odporno  na „fa szywe alar-
my” zwi ksza po czenie detektorów w funk-
cjonalne pary – wykrycie intruza przez barie-
r  podczerwieni przy ogrodzeniu musi zosta
potwierdzone przez czujk  HX lub VXI w stre-
fie podej cia do budynku.

Je eli w czasie projektowania systemu nie 
przewidywali my zastosowania zewn trznych 
czujek ruchu i nie mamy okablowania do ich za-
montowania mo emy zastosowa  czujki OPTEX 
zasilane bateryjnie. Czujk  nale y wyposa y

w nadajnik bezprzewodowy, który b dzie -
czy  si  z odbiornikiem w centrali alarmowej. 

Podsumowuj c – zewn trzne czujki ruchu 
OPTEX prawid owo zamontowane i dostrojo-
ne do warunków otoczenia s  integraln  cz -
ci  systemu alarmowego, a ich u ytkowanie 

nie musi kojarzy  si  z nieprzespanymi nocami 
z powodu „fa szywych alarmów”. Praktyka po-
kazuje, e intruz wybiera obiekty atwiejsze do 
penetracji, a zewn trzny system alarmowy sta-
nowi dla niego przeszkod . „Fa szywe alarmy”, 
których pochodzenia nie znamy, cz sto okazu-
j  si  prób  wtargni cia na posesj , niejedno-
krotnie zako czon  w amaniem… do domu s -
siada, który nie mia  systemu zewn trznego.
Informacje na temat rozwi za  i technologii 
stosowanych przez OPTEX mo na znale  na 
stronie internetowej www.optex.com.pl. 

Zalecamy, aby monta  systemu alarmowego 
zleci  technikom o odpowiednich kwalifika-
cjach. Wybór sprz tu nale y rozpocz  od ana-
lizy zagro e  dla konkretnego obiektu i ocze-
kiwa  u ytkowników.

Zewn trzne czujki ruchu OPTEX – bezpiecze stwo posesji i domu
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Charakterystyka detekcji i zasi g dzia ania zewn trznych czujek OPTEX umo liwia wybór optymalnego 
rozwi zania dla ró nych zastosowa . Warto zaznaczy , e wszystkie urz dzenia dost pne s  tak e
w wersjach bezprzewodowych.
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