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By we w³asnym domu czuæ siê bezpiecznie
i bez obaw wyje¿d¿aæ na wakacje, nie wy-
starczy mieæ groŸnego psa i czujnych s¹-
siadów. Niezbêdny jest system alarmowy –
najlepiej taki, który wspó³pracuje z syste-
mem monitoringu oferowanym przez agen-
cje ochrony. 

Co to jest system alarmowy? 
Sk³ada siê z rozmieszczonych w kilku
miejscach czujek, centrali alarmowej, ma-

nipulatora i sygnalizatora. Naruszenie
stref chronionych (wejœcie intruza na teren
dzia³ki, w³amanie do domu albo pojawie-

nie siê w nim dymu czy ulatniaj¹cego siê
gazu) jest wy³apywane przez czujki, a sy-
gna³ o niebezpieczeñstwie przekazywany
jest do centrali. Ta uruchamia alarm, a sy-
gna³ o zdarzeniu przekazuje do agencji
ochrony, z któr¹ mamy podpisan¹ umowê. 

Czujki
S¹ najwa¿niejszym elementem systemu
alarmowego: to one wykrywaj¹ niebezpie-
czeñstwo i uruchamiaj¹ system alarmowy.
Spoœród ró¿nych ich typów w domach jed-
norodzinnych stosowane s¹ najczêœciej pa-
sywne czujki podczerwieni i czujki dual-
ne, rzadziej – czujki mikrofalowe lub ultra-
dŸwiêkowe oraz czujki zbicia szyby. 

Pasywne czujki podczerwieni (nazywa-
ne w skrócie PIR) pe³ni¹ funkcjê detekto-
rów ruchu, wykrywaj¹ bowiem ruch obiek-
tu o temperaturze wy¿szej ni¿ temperatura
otoczenia. Kiedy wiêc w zasiêgu dzia³ania
czujki pojawi siê cz³owiek, nastêpuje w³¹-
czenie alarmu. Pasywne czujki podczer-
wieni nale¿y montowaæ tak, aby wykrywa-
³y ruch cz³owieka przecinaj¹cego pod k¹-
tem prostym obszar ich pracy. Wybieraj¹c
miejsce monta¿u powinno siê wyelimino-
waæ takie, w których na czujkê padaæ mo¿e
bezpoœrednie lub odbite œwiat³o s³oneczne.
Nie nale¿y te¿ instalowaæ czujek bezpo-
œrednio nad Ÿród³em ciep³a oraz w po-
mieszczeniach, w których mog¹ wystêpo-
waæ gwa³towne zmiany temperatury po-
wietrza.

Czujki podczerwieni maj¹ œredni zasiêg
10–12 m, a ich k¹t widzenia wynosi
90–120°.

Czujki dualne. Ka¿de urz¹dzenie okre-
œlane t¹ nazw¹ sk³ada siê z dwóch ró¿nych
czujek zamontowanych w jednej obudo-
wie. Dziêki temu, ¿e ka¿da z nich pracuje
inaczej i jest podatna na okreœlone dla niej
fa³szywe alarmy, uk³ad najskuteczniej eli-
minuje fa³szywe alarmy, a równoczeœnie
bardzo skutecznie wykrywa zagro¿enia. 
Je¿eli czujka podczerwieni zareaguje np.
na wzrost temperatury przy kominku,
a wspó³pracuj¹ca z ni¹ druga czujka nie
wykryje zagro¿enia, alarm nie zostanie
w³¹czony. 

Czujki mikrofalowe. Dzia³aj¹ one na po-
dobnej zasadzie co aktywne czujki pod-
czerwieni: wykrywaj¹ ruch obiektu w ob-
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Zasada dzia³ania systemu alarmowego. Informacja o napadzie przesy³ana jest przez czujki, pilota, ukryty
przycisk i manipulator do centrali alarmowej, która uruchamia alarm, a sygna³ o zdarzeniu przesy³a np.
do agencji monitoruj¹cej
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O systemie alarmowym war-

to pomyœleæ ju¿ na etapie

projektu domu. Monta¿ oka-

blowania w wykoñczonym ju¿

domu przysparza dodatko-

wych robót, wymaga bowiem

kucia œcian, a nastêpnie ma-

skowania przebiegu przewo-

dów. Wprawdzie mo¿na wte-

dy zastosowaæ bezprzewodo-

wy system radiowy, ale bê-

dzie on znacznie dro¿szy

”
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szarze swej pracy. Maj¹ jednak wiêkszy za-
siêg i mo¿na je montowaæ w miejscach nie-
widocznych, dziêki czemu trudniej jest je
wykryæ i wy³¹czyæ. Sk³adaj¹ siê z nadajni-
ka i odbiornika w jednej obudowie i dzia³a-
j¹ na zasadzie radaru: nadajnik wysy³a mi-
krofale, które odbijaj¹ siê od obiektu i wra-
caj¹ do odbiornika. Czujka mikrofalowa
wykrywa obiekt znajduj¹cy siê nawet za
szyb¹ lub cienk¹ œciank¹ dzia³ow¹, o czym
warto pamiêtaæ, decyduj¹c o miejscu,
w którym j¹ zamontujemy. Gdy czujkê za-
montujemy naprzeciwko okna, mo¿e
wzbudzaæ fa³szywe alarmy, reaguj¹c na po-
ruszaj¹cego siê na zewn¹trz kota, ptaka lub
samochód. Niektóre czujki mog¹ odbieraæ
sygna³y ruchu nawet z s¹siedniego po-
mieszczenia.

Czujki te maj¹ du¿y zasiêg dzia³ania
– nawet do 30 m, ale s¹ wra¿liwe na zak³ó-
cenia pochodz¹ce od wentylatorów czy
wy³adowañ atmosferycznych; alarm mo¿e
wzbudziæ nawet owad siadaj¹cy na po-
wierzchni czujki. ¯eby zmniejszyæ ryzyko
wystêpowania fa³szywych alarmów, warto
razem zamontowaæ dwie czujki mikrofalo-
we o ró¿nych czêstotliwoœciach pracy (re-
aguj¹ wtedy inaczej na takie same zak³óce-
nia) lub zastosowaæ czujki dualne. 

Czujki ultradŸwiêkowe. S¹ alternatyw¹
dla czujek mikrofalowych, ale s¹ rzadko
stosowane. Zasada dzia³ania takiej czujki
polega na wysy³aniu fali ultradŸwiêkowej
o czêstotliwoœci nies³yszalnej dla cz³owie-
ka. Gdy w zasiêgu dzia³ania czujki pojawi
siê intruz, czêstotliwoœæ tych fal siê zmie-
ni, co uruchomi alarm. Promieniowanie 
ultradŸwiêkowe nie przenika przez szk³o,
czujka nie reaguje wiêc na ruch na dworze. 

Czujki ultradŸwiêkowe przeznaczone s¹
do pracy w niewielkich pomieszczeniach
i niewiele jest przeciwwskazañ do ich
monta¿u. Nie nale¿y tylko umieszczaæ ich

nad grzejnikami, w pobli¿u firanek, zas³on
ani du¿ych roœlin. 

Mikrofonowe czujki zbicia szyby. Wy-
krywaj¹ dŸwiêk t³uczonej szyby. Dro¿sze
modele wzbudzaj¹ alarm dopiero wtedy,
gdy brzêk zbitej szyby zostanie poprzedzo-
ny dŸwiêkiem uderzenia w ni¹. 

Manipulator
S³u¿y do komunikacji z central¹ alarmow¹.
Przy jego pomocy mo¿emy wydawaæ cen-
trali ró¿nego rodzaju polecenia. To w ma-
nipulatorze koduje siê strefy dzia³ania
i programuje pracê centrali – m.in. w³¹cza-
nie i wy³¹czanie czuwania. Z manipulatora
mo¿na te¿ odczytaæ, czy system jest aktyw-
ny i w której strefie zosta³ wykryty alarm. 

Do wyboru s¹ tañsze manipulatory LED,
w których stan systemu mo¿emy spraw-
dzaæ za pomoc¹ œwiec¹cych diod, albo
dro¿sze – z wyœwietlaczem LCD. Manipu-
lator montuje siê tak, ¿eby mo¿na by³o
z niego wygodnie korzystaæ. 

Centrala alarmowa
Jest „sercem” systemu alarmowego: zbiera
sygna³y z ró¿nych, po³¹czonych z ni¹ urz¹-
dzeñ i w razie alarmu informacjê o nim
przesy³a drog¹ radiow¹ lub telefoniczn¹ do
centrum monitorowania, automatycznie ³¹-
cz¹c siê z numerem alarmowym. Warto
zdecydowaæ siê na dro¿szy model z ³¹cz-
noœci¹ za pomoc¹ fal radiowych, gdy¿ jest
bardziej niezawodny. 

Centrala mo¿e byæ programowana lub
uruchamiana za pomoc¹ telefonu, mo¿e
te¿ odpowiadaæ na telefon i informowaæ
o stanie systemu alarmowego. Mo¿na j¹ za-
programowaæ tak, by uruchomi³a lub roz-
broi³a system o okreœlonej godzinie. Jest to
bardzo przydatna funkcja, gdy nie chcemy

udostêpniaæ kodu osobom obcym wcho-
dz¹cym do domu podczas naszej nieobec-
noœci (np. pomocy domowej)  ani dzieciom
wracaj¹cym samodzielnie ze szko³y do 
domu.

Centrala musi byæ wyposa¿ona w zasila-
nie awaryjne (akumulator) – na wypadek
zaniku pr¹du lub celowego uszkodzenia
instalacji zasilaj¹cej podczas napadu. 
Powinna byæ dobrze ukryta, by intruzowi
trudno by³o j¹ znaleŸæ. 

Centralê dobiera siê stosownie do liczby i ro-
dzaju zamontowanych w domu czujek oraz
liczby stref ochrony, na jakie podzielony jest

dom.
Mo¿e ona uruchamiaæ sygna³

alarmowy, chocia¿ czêsto
powiadomienie patrolu
interwencyjnego odbywa
siê bez uruchamiania sy-

TEMAT NNUMERU Dom bezpieczny i inteligentny

Istnieje mo¿liwoœæ zainstalowania czujek, które

nie bêd¹ reagowaæ na zwierzêta domowe

o wadze do 40 kg
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Pasywna
czujka
podczerwieni

Czujka dymu.
Sygnalizuje optycznie i
akustycznie pojawienie siê
dymu i przekazuje sygna³

do centrali alarmowej
informuj¹cej o w³amaniu

Czujka
ruchu PIR
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Czujka zbicia szyby
jest odmian¹ czujki 
mikrofonowej. Nie 
reaguje na fa³szywe
alarmy i nie trzeba jej 
montowaæ bezpoœrednio
na okniefo
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Czujki ruchu a psy i koty
Niestety, najtañsze i najczêœciej stosowane czujki reaguj¹ tak¿e na ruch ka¿dego zwierzêcia,

które znajdzie siê w ich polu dzia³ania; w systemie z takimi czujkami alarm w³¹cza³by siê na

ka¿dy niemal ruch pozostawionego w domu psa czy kota. Mo¿na temu zapobiec przez pozo-

stawianie ich w zamkniêtym pomieszczeniu, w którym alarm nie bêdzie uruchamiany. 

Jeœli zwierzê nie jest zbyt du¿e i nie chcemy ograniczaæ mu wolnoœci, mo¿emy za³o¿yæ

„m¹drzejsze”, ale i dro¿sze czujki odró¿niaj¹ce ma³ego czworonoga od cz³owieka. Niektóre

z nich mog¹ nawet analizowaæ wielkoœæ i kszta³t wykrytego obiektu oraz szybkoœæ jego po-

ruszania siê i dziêki temu nie reaguj¹ na zwierzêta o masie nawet do 40 kg. 

Jeœli w domu ma zostawaæ du¿y pies, w systemie alarmowym nie mo¿na stosowaæ czu-

jek podczerwieni.

Manipulator przekazuje
polecenia osoby
programuj¹cej system do
centrali alarmowej
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gnalizacji dŸwiêkowej, dziêki czemu mo¿-
liwe jest z³apanie z³odzieja „na gor¹cym
uczynku”. 

Do wspó³pracy z central¹ s³u¿¹ piloty, ukryte
przyciski i klucze do uruchamiania systemu
alarmowego albo dyskretnego powiadamiania
stacji monitorowania o napadzie. Dobrym roz-
wi¹zaniem jest pilot napadowy, z wygl¹du
przypominaj¹cy breloczek z alarmem do samo-
chodu. Wciœniêcie przycisku uruchamia alarm
nawet wtedy, gdy system jest wy³¹czony. 

Sygnalizator
Migaj¹cym œwiat³em lub syren¹ mo¿e informo-
waæ, ¿e zosta³ uruchomiony alarm. Najczêœciej
stosuje siê sygnalizatory akustyczno-œwietlne:
umieszcza siê je w trudno dostêpnych miej-
scach na zewn¹trz budynku – najczêœciej na
dachu.

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy na

nastêpnej stronie.
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Ca³oœciowo albo strefowo
System alarmowy mo¿emy uruchamiaæ w ca³ym domu

lub tylko w jego czêœci. Jest to wygodne, jeœli w domu

s¹ zwierzêta lub gdy sypialnie domowników s¹ na gó-

rze: bêdziemy spaæ spokojniej, wiedz¹c, ¿e parter zabez-

pieczony jest alarmem. 

Mo¿na te¿ zabezpieczyæ pojedyncze pomieszczenie, na

przyk³ad takie, w którym przechowujemy szczególnie

cenne przedmioty, jak np. gabinet, pokój z sejfem lub

z cennym dzie³em sztuki.

Alarm z przewodami albo bez
System kablowy wymaga monta¿u kabli pomiêdzy czujkami a central¹ alarmow¹, co

najlepiej wykonaæ przed wykoñczeniem wnêtrz. ¯eby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo funkcjo-

nowania systemu, warto kupiæ centralkê, która wykryje próby przeciêcia kabla i powia-

domi o tym monitoring. 

System radiowy jest dro¿szy, ale nie wymaga prowadzenia kabli. Jego monta¿ jest

szybszy i mo¿na go wykonaæ w domu ju¿ zamieszkanym bez koniecznoœci kucia œcian.

Wad¹ systemu radiowego jest te¿ mo¿liwoœæ zak³ócenia jego pracy t¹ sam¹ drog¹.

Zewnêtrzny system alarmowy
Instalacja alarmowa chroni¹ca otoczenie budynku umo¿liwia wczesne wykrycie intruza,

dziêki czemu zyskuje siê wiêcej czasu na podjêcie interwencji. Jeœli patrol ochrony nad-

jedzie szybko, czêsto udaje mu siê uniemo¿liwiæ próbê w³amania, a wiêc zapobiec znisz-

czeniu okien czy drzwi. A oto w jakich miejscach stosuje siê dodatkowe zabezpieczenia: 

okna tarasowe – wystarczy zamontowaæ czujkê podczerwieni przy wyjœciu na taras

z zewn¹trz; dziêki temu, ¿e jest na zewn¹trz, po uaktywnieniu jej mo¿emy bez ¿adnych

ograniczeñ poruszaæ siê po pokoju. Rozwi¹zanie takie mo¿na zastosowaæ przy ka¿-

dym oknie otwieranym na noc; 

ogrodzenie – mo¿na na nim zamontowaæ kabel wykrywaj¹cy próbê sforsowania go

lub informuj¹cy o przeciêciu siatki ogrodzeniowej, a tak¿e o próbie podkopu; 

przestrzeñ przed ogrodzeniem – tu mo¿na wkopaæ w ziemiê kabel, który wykryje z³o-

dzieja. Niestety skutecznoœæ takiego rozwi¹zania maleje zim¹, gdy spadnie œnieg; fa³-

szywe alarmy mo¿e wzbudzaæ biegaj¹cy pies lub nawet ulewny deszcz; 

przestrzeñ wokó³ domu – warto w niej zamontowaæ czujki lub kamery.

Niezbêdny monitoring
Sam system alarmowy nie zapewnia bezpieczeñstwa, bo na wyj¹c¹ syrenê prawie nikt

nie reaguje. Tym bardziej jeœli jesteœmy z daleka od domu, np. w podró¿y. Niezbêdne

wiêc jest pod³¹czenie sytemu alarmowego do monitoringu agencji ochrony. 

Wybieraj¹c agencjê ochrony porównaj oferty kilku agencji i wybierz tê, która: 

deklaruje najkrótszy czas reakcji na wezwanie, 

ma sta³e trasy patrolowe i sta³e posterunki w okolicy twojego domu. 

SprawdŸ równie¿: 

ile jednorazowo zap³acisz za pod³¹czenie systemu i ile co miesi¹c bêdziesz p³aciæ

za monitoring oraz 

czy agencja jest ubezpieczona i do jakiej wysokoœci kwot odpowiada za straty.

Niektóre centrale
alarmowe mo¿na zaprogramowaæ
i obs³ugiwaæ z dowolnego miejsca na œwiecie
za pomoc¹ komputera pod³¹czonego do
internetu lub telefonu komórkowego
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Najlepiej, gdy 
sygnalizator jest dobrze 

widoczny ju¿ z daleka, 
odstrasza wówczas

potencjalnych
w³amywaczy

Oprócz chroni¹cego 

wnêtrze domu systemu

alarmowego warto te¿

zastosowaæ ochronê 

zewnêtrzn¹, np. czujniki

wykrywaj¹ce próbê 

sforsowania ogrodzenia

czy kamery wykrywaj¹ce

ruch wokó³ domu i oba

systemy pod³¹czyæ do

stacji monitorowania

”

”

IV strefa gara¿

II strefa piêtro

I strefa parter

III strefa poddasze
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