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Prezentacja firmowa

Typowy system alarmowy w du ym uprosz-

czeniu sk ada si  z centrali alarmowej  wraz 

z urz dzeniami pozwalaj cymi na sterowa-

nie prac  centrali – takimi urz dzeniami mog

by  np. manipulatory. Rol  „oczu i uszu” sys-

temu pe ni czujki alarmowe, których zada-

niem jest wykrycie okre lonych dzia a  (np. 

próby otwarcia okien lub drzwi, poruszania 

si  w okre lonym obszarze, t uczenia szyby). 

Innym istotnym elementem s sygnalizatory,

które informuj  najbli sze otoczenie chronio-

nego obiektu o próbie w amania poprzez sy-

gnalizacj  akustyczn  i optyczn . Ostatnim 

z zasadniczych elementów systemu s  tzw. ko-

munikatory alarmowe: umo liwiaj  one zdalne 

przekazanie informacji o alarmie poprzez li-

ni  telefoniczn , sie  GSM czy Internet. Dzi ki 

nim istotne informacje przekazane zostan

b yskawicznie do centrum dowodzenia firmy 

ochrony b d  bezpo rednio do osób zaintere-

sowanych. 

Jedn  z podstawowych kwestii, któr  nale y

rozwa y , s  oczekiwania odno nie do syste-

mu: czy jego rol  ma by  jedynie zabezpiecze-

nie mienia pod nieobecno  domowników, czy 

mo e system ma dawa  tak e poczucie bez-

piecze stwa osobom pozostaj cym w domu? 

W pierwszym przypadku system móg by posia-

da  jedynie kilka czujek wykrywaj cych ruch 

w pomieszczeniach; gdy decydujemy si  jed-

nak na wy szy stopie  bezpiecze stwa, nie-

zb dnym elementem stanie si  tzw. ochrona 

obwodowa. Jej celem jest wykrywanie pró-

by przedostania si  przez obwód strefy chro-

nionej – najcz ciej lini  okien i drzwi, ale 

mo e ona zawiera  równie  cz  terenu wokó

domu. Tego typu ochron  obwodow  zapewni

mog czujki magnetyczne (S-1) oraz wibracyj-

ne (VD-1) zainstalowane na oknach i drzwiach, 

jak równie aktywne bariery podczerwieni

(ACTIVA), które mo na stosowa  zarówno we-

wn trz, jak i na zewn trz domu. System wy-

posa ony jedynie w wewn trzne czujki ruchu 

(np. Graphite, Aqua Luna, Amber) zareaguje 

dopiero na obecno  intruza wewn trz chro-

nionego obszaru i dodatkowo nie pozwoli na 

dozorowanie w czasie, kiedy mieszka cy po-

zostaj  w zabezpieczanym domu. Oczywi cie, 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby system wypo-

sa ony w ochron  obwodow  uzupe ni  o wy-

krywanie ruchu wewn trz. W ten sposób uzy-

skujemy maksymaln  ochron , a nowoczesna 

centrala pozwoli w prosty sposób w czy  od-

powiedni tryb dozoru w zale no ci od tego, 

czy wewn trz pozostaj  domownicy, czy te

nie. Warto równie  wiedzie  o tym, e system 

mo e zosta  wyposa ony w kilka urz dze

steruj cych (np. manipulatorów) – zw aszcza 

w przypadku wi kszych mieszka  i domów 

wygodnie jest mie  dodatkowy manipulator

(INT-KLCDL-BL/GR) przy sypialni, pozwalaj -

cy na proste za czenie dozoru w trybie noc-

nym. Kolejnym istotnym tematem jest sposób 

zdalnego powiadamiania. Dotyczy to zarów-

no przekazania informacji do firmy ochroniar-

skiej, jak i powiadamiania prywatnego (np. 

komunikatem g osowym przez telefon). Do nie-

dawna najpopularniejsz  opcj  by o wykorzy-

stanie w tym celu zwyk ej linii telefonicznej. 

Obecnie rol  codziennej komunikacji przej -

y praktycznie ca kowicie telefony komórkowe. 

Za pomoc  specjalnych urz dze  (modu ów

GSM) mo na wykorzysta  ten rodzaj czno-

ci na potrzeby monitoringu i powiadamiania 

(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 abonamen-

tu za przesy anie informacji w celu realizacji 

czno ci o alarmie. 

Niezale nie od wybranych rozwi za ,

warto pami ta  o tym, by elementy wybrane 

do budowy systemu zapewnia y najwy szy 

poziom niezawodno ci i jako ci dzia ania. 

Ze wzgl du na to, e do oceny tych parame-

trów nierzadko potrzebne s  odpowiednio 

wyposa one laboratoria, dobrze jest polega

na sprawdzonych rozwi zaniach pochodz -

cych od uznanych producentów – w po cze-

niu z profesjonalnym monta em stanowi  to 

b dzie gwarancj  skuteczno ci i wieloletniej, 

niek opotliwej eksploatacji.
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Potrzeba poczucia bezpiecze stwa coraz cz ciej sk ania nas do zain-

stalowania systemu alarmowego. Wykonanie takiej instalacji najcz ciej 

powierzamy fachowcom, posiadaj cym niezb dn  wiedz  i do wiadcze-

nie. Ze wzgl du na to, e ka da instalacja ma charakter indywidualny, 

dobry profesjonalista przed wykonaniem projektu b dzie zbiera  infor-

macje dotycz ce architektury chronionego domu czy mieszkania, jak te

dotycz ce przyzwyczaje  i oczekiwa  mieszka ców.

Jak zaplanowa  instalowanie alarmu?
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