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ARTYKU  PROMOCYJNY SATEL

ZACZNIJ OD FURTKI
Na teren posesji naj atwiej dosta  si  furt-
k , która mo e by  minimalnie uchylona lub 
nieodpowiednio zabezpieczona. Warto za-
montowa  na niej czujki magnetyczne, które 
umo liwi  systemowi alarmowemu uzyska-
nie informacji o jej otwarciu. W dalszej ko-
lejno ci informacja b dzie nie tylko sygna-
em do uruchomienia alarmu, lecz równie

wy wietli si  jako komunikat np. w aplika-
cji mobilnej. Do wzmocnienia ochrony na 
tym etapie doskonale nadadz  si  równie
kurtynowe czujki ruchu AGATE lub barie-
ry podczerwieni ACTIVA. Umo liwiaj  one 
stworzenie wzd u  ogrodzenia niewidzial-
nej bariery, której naruszenie niezw ocznie 
wywo a alarm. Co w przypadku, gdy intruz 
zdecyduje si  na przeskoczenie ogrodzenia? 
Wówczas pojawi si  natychmiast w polu de-
tekcji czujki ruchu, np. modelu OPAL, któ-
ry charakteryzuje si  wysok  precyzj  detek-
cji oraz – co wa ne w przypadku urz dze
montowanych na zewn trz – odporno ci  na 
czynniki atmosferyczne.

PO DRUGIEJ STRONIE 
OGRODZENIA
Intruz dosta  si  na teren posesji? Z pewno-
ci  b dzie próbowa  przedosta  si  jak naj-

bli ej Twojego domu. Je li posiadasz du y
ogród, nieproszony go  mo e zyska  kil-
ka dodatkowych kryjówek w postaci wyso-
kich, roz o ystych ro lin. Podczas projek-
towania zieleni w ogrodzie pami taj zatem, 
aby przez przypadek nie stworzy  doskona ej 
zas ony dla w amywacza forsuj cego zamek 
w drzwiach lub wybijaj cego szyb  w oknie. 

Unikaj równie  montowania pod balkonem 
lub tarasem pergoli oraz innych konstruk-
cji, które mog yby u atwi  intruzowi dosta-
nie si  na wy sz  kondygnacj  domu. Wa ne 
jest równie  optymalne rozmieszczenie ze-
wn trznych czujek ruchu – nale y zrobi  to 
w taki sposób, aby ca y obszar ogrodu znaj-
dowa  si  w zasi gu dozoru tych urz dze .
U atwi to zastosowanie uchwytu kulowe-
go, który umo liwia regulacj  k ta nachyle-
nia czujki w dwóch p aszczyznach: do 60° 
w pionie i do 90° w poziomie. Dzi ki temu 
instalator z atwo ci  dopasuje optymalne 
ustawienie urz dze .

BEZPIECZNY BUDYNEK
Je li w amywaczowi uda o si  jakim  spo-
sobem omin  wszystkie dotychczasowe za-
bezpieczenia, kolejnym krokiem b dzie pró-
ba wtargni cia do wn trza budynku przez 
drzwi lub okno. Doskona ym wzmocnie-
niem ochrony obwodowej s  czujki kurtyno-
we AGATE, które zabezpiecz  lini  wej cia 
oraz okien, tworz c, wspomnian  wcze niej, 
niewidoczn  go ym okiem barier . Na ka -
dym z elementów stolarki otworowej warto 
zamontowa  czujki wibracyjne, które reaguj
na drgania towarzysz ce próbom wywa ania 
czy forsowania zamków oraz czujki magne-
tyczne, które przeka  natychmiast informa-
cj  do centrali alarmowej, gdy tylko w amy-
wacz otworzy drzwi lub okno. W przypadku 
okien lub szklanych drzwi (np. balkonowych 

czy tarasowych) mo na pomy le  równie
o akustycznych czujkach st uczenia szyby, 
które bezb dnie identyfikuj  charaktery-
styczny d wi k rozbijanego szk a.

Aby kompleksowo zabezpieczy  si  przed 
w amaniem, warto zastosowa  odpowiedni
ochron  na ka dym etapie drogi, jak  mo e
pokonywa  potencjalny intruz. Projektuj c
system alarmowy wraz z do wiadczonym in-
stalatorem, warto wybra  urz dzenia, które 
spe ni  Twoje oczekiwania i zapewni  bez-
piecze stwo w ka dej sytuacji. Ponadto, no-
woczesne centrale alarmowe umo liwiaj
u ytkownikom dost p do informacji o bie -
cych zdarzeniach. Dzi ki aplikacji mobilnej 
zainstalowanej na Twoim smartfonie, zosta-
niesz powiadomiony o ka dym niepokoj cym 
wydarzeniu maj cym miejsce na terenie po-
sesji oraz w domu. Co wi cej, taka wiadomo
mo e trafi  równie  do agencji ochrony, która 
natychmiast podejmie interwencj .

W jaki sposób zapewni  swojej 
posiad o ci odpowiedni
ochron ? Najlepszym 
rozwi zaniem b dzie 
oczywi cie zamontowanie 
systemu alarmowego. 
Zastanawiasz si , od czego 
zacz ? Spróbuj przez 
chwil  wczu  si  w rol
w amywacza i pomy le ,
gdzie najpierw skierowa by
swoje kroki, a nast pnie zadbaj 
o odpowiedni  ochron  na 
ka dym etapie tej drogi. 
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Zabezpieczenie budynku i posesji
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