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Troska o bezpiecze stwo jest g ównym 
zadaniem instalacji alarmowej. Aby 
ochrona domu by a kompletna, warto 

zadba  o zamontowanie odpowiednich urz -
dze  zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
zewn trz. Podstawow  funkcj  zewn trz-
nych czujek ruchu jest wykrywanie intru-
za ju  w chwili, gdy zbli y si  do ogrodze-
nia, próbuj c je przekroczy . Na tym etapie 
mo esz zastosowa  urz dzenia, które umo -
liwi  Ci stworzenie wzd u  p otu niewidocz-
nej go ym okiem bariery, której naruszenie 
wywo a alarm. W tym celu doskonale si
sprawdz  takie urz dzenia, jak kurtynowe 
czujki ruchu AGATE lub bariery podczer-
wieni ACTIVA. Dodatkowo, obecno  intru-

za na terenie posesji wykryj  czujki ruchu 
OPAL, charakteryzuj ce si  wysok  precyzj
detekcji, a tak e du  odporno ci  na czyn-
niki atmosferyczne, dzi ki czemu doskonale 
sprawdz  si  nawet w trudnych warunkach 
pogodowych.

Jak zabezpieczy  sam budynek? Przede 
wszystkim, skoncentruj si  na punktach b -
d cych najs abszym ogniwem w ochronie 
obwodowej – drzwiach wej ciowych oraz 
oknach. Dobieraj c odpowiednie urz dze-
nia, warto wzi  pod uwag  sposoby, jakich 
mo e u y  w amywacz usi uj c dosta  si
do wn trza domu. Próby sforsowania zam-
ków zostan  wykryte przez czujk  wibracyj-
n , reaguj c  na charakterystyczne drgania. 
Je li intruz otworzy okno, czujki magne-
tyczne uruchomi  alarm. Je eli za  posta-
nowi wybi  szyb , akustyczna czujka st u-
czenia szk a wykryje i zidentyfikuje d wi k
towarzysz cy tej czynno ci. Chc c wzmoc-
ni  ochron , mo esz dodatkowo zastosowa
wspomnian  wcze niej czujk  AGATE do za-
bezpieczenia linii wej cia oraz okien.

Cho  ochrona wn trza budynku opiera si
g ównie o wewn trzne czujki ruchu, mo esz 
j  uzupe ni  o czujki dodatkowe, dbaj c tym 
samym o zabezpieczenie równie  przed po-
arem, zalaniem lub ulatniaj cym si  gazem. 

Oprócz podstawowych funkcji, czujki ru-
chu mog  mie  równie  zastosowanie w ste-
rowaniu automatyk  domow , przekazuj c
do centrali alarmowej informacje, które spo-
woduj  np. wy czenie lub w czenie wia-
t a w danym pomieszczeniu, w zale no ci od 
tego, czy kto  si  w nim aktualnie znajduje. 

Ponadto, system alarmowy INTEGRA umo -
liwia stosowanie tzw. scenariuszy, czyli za-
programowanie centrali w taki sposób, aby 
w odpowiednim czasie realizowa a ca  se-
kwencj  okre lonych przez Ciebie zada , do-
stosowanych do konkretnych okoliczno ci, 
np. powrotu z pracy czy kolacji ze znajomy-
mi. Sterowanie instalacjami elektryczny-
mi mo e odbywa  si  równie  zdalnie, z wy-
korzystaniem aplikacji mobilnej INTEGRA 
CONTROL. 

Jak kompleksowo chroni
dom, stwarzaj c sobie 
oraz swoim najbli szym 
nie tylko bezpieczn
przysta , lecz równie
komfortow  i wygodn
przestrze  do ycia? Postaw 
na nowoczesny system 
alarmowy, który zadba 
o te kwestie, przyczyniaj c
si  tak e do zwi kszenia 
oszcz dno ci. 
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Poznaj mo liwo ci nowoczesnych systemów alarmowych
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