
Na rynku dost pnych jest bardzo wiele ró -

nego rodzaju czujek przeznaczonych do sys-

temów alarmowych, w ród których zde-

cydowanie najcz ciej wykorzystywane s

czujki ruchu. Najpopularniejszymi przed-

stawicielami tej grupy s  pasywne czujki 

podczerwieni (PIR) i tzw. czujki dualne -

cz ce pasywny tor podczerwieni z torem 

mikrofalowym (wyst puj  równie  inne po-

czenia, ale s  one zdecydowanie mniej po-

pularne). Wykorzystanie przez czujki du-

alne dwóch ró nych zjawisk fizycznych 

wyst puj cych jednocze nie podnosi odpor-

no  na trudne warunki pracy, które 

mog yby spowodowa  fa szywe zadzia anie 

zwyk ej czujki. Z tego powodu s  one nieza-

st pione wsz dzie tam, gdzie wyst puj  za-

burzenia otoczenia – przeci gi, nawiewy 

z klimatyzacji czy systemów ogrzewania po-

wietrzem.

Doradca techniczny w firmie 
SATEL sugeruje
Aby móc upewni  si  co do prawid owo ci 

doboru typu i miejsca instalacji czujek 

alarmowych, warto zapozna  si  z kilkoma 

podstawowymi zasadami. Przede wszystkim, 

w pomieszczeniach, w których panuj  trudne 

warunki (przeci gi, klimatyzacja), warto zasto-

sowa  czujki dualne – takie jak np. SILVER czy 

COBALT. Tylko urz dzenia tego typu zapew-

ni  skuteczn  ochron , a jednocze nie nie b d

powodowa  fa szywego zadzia ania systemu 

pod wp ywem przeci gów. Nale y tak e za-

dba , aby pomieszczenia, w których przebywa

mog  zwierz ta domowe, wyposa one by y

w specjalny typ czujek – tzw. czujki „odporne 

na zwierz ta”, np. AQUA PET b d  GRAPHITE 

PET. Dzi ki odpowiedniej konstrukcji s  one 

w stanie odró ni  sygna  pochodz cy od poru-

szaj cego si  czworonoga od sygna u wytwa-

rzanego przez cz owieka. Inn  istotn  zasad ,

w przypadku najpopularniejszych czujek typu 

PIR, jest takie ich umieszczenie, aby nie by y

ustawione na wprost okien wychodz cych na 

zewn trz. Najkorzystniej jest, gdy czujka usta-

wiona jest z boku wzgl dem potencjalnej trasy 

wej cia intruza, poniewa  w takim po o eniu 

charakteryzuje si  najwy sz  skuteczno ci

wykrywania ruchu.

Niezale nie od rodzaju czujek, nale y wy-

bra  urz dzenia o sprawdzonej jako ci ofe-

rowane przez renomowanych producentów 

– co zapewni wieloletni , bezawaryjn  eks-

ploatacj  systemu.

Dobór czujek systemu alarmowego
Skuteczny system powinien chroni  nasze 

mienie, nie powoduj c przy tym uci liwych 

fa szywych alarmów.
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LE  Czujka PIR umieszczona w taki sposób, e skierowany na ni  nawiew gor cego powietrza 

z kominka mo e powodowa  fa szywe alarmy 

DOBRZE  W pomieszczeniach, w których mog  wyst pi  ruchy powietrza o temperaturze innej ni

temperatura otoczenia – na przyk ad w gara ach, warto zainstalowa  dualn  czujk  ruchu typu PIR

z mikrofal
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