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Technika na us ugach domu rozwija si

w zawrotnym tempie… Brama otwiera si  na 

pilota, wiat o zapala si  samo, gdy zapada 

zmierzch lub kto  wchodzi do pomieszczenia. 

Tak e domofony s  coraz bardziej 

„inteligentne”: wi cej pokazuj , rejestruj

i maj  wiele dodatkowych funkcji.

REMONT/MODERNIZACJA

wej cieDomofony 
i wideodomofony 

Monika Czeczotek

Podczas modernizacji wszystkich domo-

wych instalacji warto równie  unowocze-

ni  istniej c  instalacj  domofonow  lub 

gdy dom nie jest w ni  wyposa ony – za-

montowa  nowy system najbardziej odpo-

wiadaj cy naszym oczekiwaniom. Star  ins-

talacj  najlepiej zast pi  now  przewodow

(b dzie to wi za o si  z kuciem cian i pro-

wadzeniem nowych przewodów) lub zdecy-

dowa  si  na system sterowany radiowo (nie 

wymagaj cy prowadzenia przewodów).

fot. ADD (BPT)
Bezpieczne
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Domofony to najprostsze i najbardziej 

popularne urz dzenia chroni ce wej cie 

do domu. Zazwyczaj montuje si  je przy 

furtce lub bramie, a w systemach bardziej 

rozbudowanych – tak e przy drzwiach bu-

dynku. Tradycyjnie domofon i wideodo-

mofon umo liwiaj  kontakt g osowy z oso-

b  stoj c  przy furtce, a tak e zdalne jej 

otworzenie – dzi ki temu nie musimy wy-

chodzi  na dwór, eby wpu ci  go cia. 

Bardziej rozbudowane systemy maj  inne 

u yteczne funkcje, a same urz dzenia s

bardziej funkcjonalne i adniejsze ni  kie-

dy .

Domofon kontra 
wideodomofon
Domofon umo liwia jedynie komunikacj

g osem. Gdy furtka jest dobrze widoczna 

z okien domu, takie urz dzenie w zupe no-

ci wystarczy, by mieszka cy mogli kontro-

lowa  sytuacj  przy wej ciu i czuli si  bez-

piecznie.

Je eli jednak wej cie na posesj  jest 

znacznie oddalone od okien, zas oni -

te przez ro liny lub je li po prostu woli-

my widzie , kto stoi przy furtce, a nie tylko 

go s ysze , wtedy warto zamontowa  wide-

odomofon. Wideodomofon (zwany tak e wi-

deofonem) zapewnia natomiast mo liwo

ogl dania tego, co si  dzieje przy furtce 

i kto przy niej stoi. Ma ponadto du o wi -

cej funkcji dodatkowych, u atwiaj cych y-

cie mieszka com i jeden minus – jest dro -

szy od domofonu.

Zasada dzia ania obydwu urz dze  po-

lega na komunikowaniu si  ze sob  dwóch 

aparatów – jednego w domu, drugiego przy 

furtce lub bramie. Aparat wewn trzny, wy-

posa ony zazwyczaj w s uchawk  do roz-

mów z go mi, nazywany jest unifonem lub 

wideounifonem. W furtce zamontowany jest 

zaczep elektromagnetyczny, który otwie-

ra j , gdy zwolnimy go przyciskiem umiesz-

czonym w unifonie.

Na zewn trz montowany jest aparat za-

wieraj cy przycisk dzwonka, g o nik, mi-

krofon, a w wideofonie – kamer .

Najta sze urz dzenia dzia aj  w tzw. sys-

temie simplex – gdy s uchamy, co mówi 

osoba stoj ca przy bramie, ona nas nie s y-

szy. Wygodniejsze w obs udze s  urz dze-

nia w systemie duplex, umo liwiaj ce pro-

wadzenie, tak jak w telefonie, normalnej 

rozmowy.

Aparat wewn trzny, 
czyli s uchawka z przyciskiem 
i ewentualnie monitorem
W zestawie domofonowym nazywa si  uni-

fonem, w zestawie wideodomofonowym 

– wideounifonem. Instaluje si  go wewn trz 

domu – zazwyczaj na cianie. Wyposa ony 

jest w s uchawk  do kontaktowania si

z osob  stoj c  przy wej ciu oraz przycisk 

do otwierania furtki lub bramy; po naci ni -

ciu przycisku zwalnia si  zaczep elektro-

zamka, na który s  zamkni te.

Miejsce monta u. Unifon warto zamonto-

wa  w takim miejscu, eby przez czas roz-

mowy mo na by o obserwowa , co si  dzieje 

przy wej ciu na teren posesji. Nie musi by

zawieszony na cianie – dost pne s  modele, 

które mo na ustawi  na biurku, szafce czy 

pó ce. W przypadku wideounifonu nie jest 

wa ne miejsce monta u, gdy  i tak na moni-

torze widzimy, co dzieje si  przy wej ciu.

Po czenie z telefonem. Niektóre modele 

mog czy  funkcje unifonu/wideounifonu 

i telefonu: standardowo wygl daj cy telefon 

zamienia si  w unifon, gdy kto  przyjdzie 

w odwiedziny i zadzwoni, stoj c przy furt-

ce, a my mo emy zawiesi  na chwil  po -

czenie telefoniczne i powróci  do niego po 

wpuszczeniu go cia do domu. Dzia a to tak-

e w drug  stron  – mo emy zawiesi  kon-

wersacj  z osob  stoj c  przy furtce po to, 

by odebra  po czenie telefoniczne. 

Aparat g o nomówi cy. Do takiego urz -

dzenia nie trzeba u ywa  s uchawki. Do 

wyboru mamy dwa rozwi zania: 

1) wymagaj ce wciskania przycisku przez 

ca y czas rozmowy (co w praktyce mo e

okaza  si  niewygodne) lub

2) uruchamiane przez jednorazowe naci -

ni cie przycisku; po up ywie okre lonego 

czasu urz dzenie samo przerwie kontakt.

Chocia  trzymanie wci ni tego przycis -

ku mo e by  k opotliwe, zabezpiecza przed 

pozostawieniem w czonego urz dzenia po 

sko czonej rozmowie lub przed przypad-

kowym uruchomieniem go, wskutek cze-

go przy furtce by oby s ycha , co dzieje si

w domu. Dost pne s  urz dzenia, w któ-

rych mo emy prze cza  mi dzy tymi try-

bami pracy.

O wietlenie. Aparat mo e by  wyposa-

ony w przycisk do w czania o wietlenia 

albo optyczn  lub akustyczn  sygnalizacj

otwarcia drzwi albo furtki: zapobiega to zo-

stawianiu niedomkni tej furtki lub drzwi.

Dodatkowe funkcje 
wideounifonu
Monitor. Wideounifon wyposa ony jest do-

datkowo w monitor, na którym mo emy 

obserwowa  obraz przesy any z kamery. 

Standardowo stosowane s  monitory czar-

no-bia e lub kolorowe ciek okrystaliczne 

o du o wi kszej rozdzielczo ci. Wielko

ekranu mo e wynosi  od 2 do 5 cali; ekra-

ny z obrazem czarno-bia ym (monochroma-

tyczne) s  zazwyczaj wi ksze. W niektórych 

wideounifonach mo na regulowa  k t na-

chylenia ekranu, dzi ki czemu obraz na nim 

jest lepiej widoczny.
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 Domofon s u y tylko 
do komunikacji g osowej. 
Przy furtce montuje si
aparat zewn trzny, czyli unifon (a), 
a w domu – aparat wewn trzny (b)
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 Unifon i wideounifon montuje si  zazwyczaj 
na cianie (a). Mo na tak e kupi  model 

w wersji stoj cej (b)
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S  te  takie systemy, które 

umo liwiaj  pod czenie do-

datkowej kamery i prze cza-

nie ogl danego obrazu z jednej 

kamery na drug .

Rejestracja obrazu. Dro sze 

modele domofonów umo li-

wiaj  rejestracj  obrazu wi-

dzianego przez kamer  zamon-

towan  w panelu zewn trznym. 

Zapami tywanie mo e by  uruchomione 

automatycznie po przyci ni ciu dzwonka 

domofonu lub r cznie przyciskiem znaj-

duj cym si  na wideounifonie. Obraz 

mo e by  zapisywany w wewn trznej 

pami ci unifonu, w pami ci kompute-

ra lub na innym no niku zewn trznym. 

Oprócz obrazu i g osu zapisywana jest 

standardowo data i godzina rejestracji ob-

razu.

Funkcja interkomu. Gdy zamontujemy 

w domu kilka unifonów, mo na z nich ko-

rzysta  jak z interkomu, czyli do rozmowy 

wewn trznej pomi dzy pomieszczeniami, 

np. kuchni  i gara em. Wystarczy, e u yt-

kownik domofonu ze swojego pomieszcze-

nia wystuka kod odpowiadaj cy numero-

wi pomieszczenia potencjalnego rozmówcy, 

a po czy si  g osowo z osob  przebywaj c

w tym pomieszczeniu. Jest to rozwi zanie 

szczególnie przydatne w dwu- lub trzy-

kondygnacyjnym domu.

Inne funkcje. Nowoczesne wideodomofo-

ny mog  by  dodatkowo wyposa one w wie-

le ró nych funkcji, takich jak powi kszanie 

obrazu, programowanie regulacji jako ci ob-

razu, mo liwo  dyskretnego podgl du uli-

cy, regulacja g o no ci i uruchamianie do-

datkowej kamery. Wygodnym rozwi zaniem 

jest kolorowy monitor dotykowy.

Niektóre modele mog  by  pod czone do 

systemu alarmowego lub systemu automaty-

ki budynku – dzi ki temu mo emy sterowa

funkcjami trzech systemów za pomoc  jed-

nego urz dzenia. 

Nowoczesny wideounifon wspó pracuje 

z kilkoma aparatami zewn trznymi jedno-

cze nie, co mo e by  wa ne w domu, w któ-

rym mamy kilka wej  na teren posesji. 

Materia . Unifony i wideounifony wyko-

nane s  zazwyczaj z tworzywa sztuczne-

go ABS.

 Nowoczesny wideounifon ma wyra ny, ciek o-
krystaliczny monitor i szereg przydatnych funkcji, 
takich jak rejestracja obrazu, funkcja interkomu, 
w czanie o wietlenia przy aparacie zewn trznym
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Kupuj c urz dzenie integruj ce sterowanie 

trzema systemami w jednym urz dzeniu 

(systemem alarmowym, automatyk  budynków

i kontrol  wej cia), redukujemy liczb

urz dze  zawiaduj cych ochron  mienia

 Ten nowoczesny wideounifon ma kolorowy 
monitor dotykowy, wykonany jest w wersji 

g o nomówi cej i posiada jednocze nie s u-
chawk . Rejestruje dat  i godzin  oraz ob-
raz nieodebranych po cze , mo na na nie-
go nagra  wiadomo ci. Jest tak e panelem 
steruj cym w systemie automatyki budyn-
ków i steruje tak e systemem alarmowym
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Aparaty zewn trzne – zarówno te tradycyjne (a), jak i nowoczesne (b) – oprócz przycisków, których naci ni cie informuje domowników sygna em
d wi kowym o go ciu stoj cym przed furtk , maj  te  okienko do wpisania nazwiska w a ciciela
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Aparat zewn trzny, 
czyli prosty kontakt 
z domownikami
Budowa. Zbudowany jest z kasety ze-

wn trznej, na której umieszczone s  przy-

ciski. W budownictwie jednorodzinnym 

stosuje si  najcz ciej kasety jedno- lub 

dwuprzyciskowe – dla jednej lub dwóch ro-

dzin. Mo na tak e zastosowa  kaset  z kla-

wiatur  numeryczn  i wy wietlaczem po-

kazuj cym wybrany numer, jednak to 

rozwi zanie przeznaczone jest raczej do 

osiedli domów jednorodzinnych lub domów 

wielorodzinnych.  

Miejsce monta u. Aparat zewn trzny 

– w wersji pod- lub natynkowej – montu-

je si  zazwyczaj na s upku ogrodzeniowym 

przy furtce. Kasety wbudowane s  bardziej 

odporne na zniszczenie czy te  próby wy -

czenia ich pracy. 

Przyciski lub klawiatura numeryczna 

s  przewa nie pod wietlane, dzi ki cze-

mu nawet w nocy wida  napis umieszczo-

ny na tabliczce. Mo na tak e kupi  domo-

fon, który b dzie g osowo informowa , jaki 

przycisk zosta  wci ni ty – jest to funk-

cja przydatna dla osób s abowidz cych lub 

niewidomych.

Ciekawostk  jest panel zewn trzny mon-

towany w skrzynce na listy. Specjalne wy-

konanie skrzynki umo liwia jej monta

w dowolnym miejscu.

Kamera. W wideodomofonach dodatko-

wo zamontowana jest kamera, dzi ki któ-

rej mo emy zobaczy , kto stoi przy furtce. 

Kamera mo e by  sta a lub ruchoma (jest 

wówczas sterowana z panelu wewn trz-

nego), monochromatyczna lub kolorowa, 

o mniejszej lub wi kszej czu o ci. Im lep-

sza jest jej jako , tym wy sza jako  obra-

zu i dzi ki temu – atwiej dostrzec, co si

dzieje przy wej ciu. Jednak takie kamery 

s , po pierwsze, dro sze, po drugie, trud-

niejsze do ukrycia, a przez to wi ksze jest 

ryzyko ich uszkodzenia. 

W wi kszo ci wideodomofonów kamery s

wbudowane w panel zewn trzny w taki spo-

sób, e s  one zupe nie niewidoczne dla osób 

postronnych, tzw. kamery „pin-hole”. Dzi ki 

temu osoba stoj ca przy furtce nie wie, e

jest obserwowana lub nagrywana. Wad

tych kamer jest niska jako  rejestrowa-

nego obrazu. Do takiego urz dzenia war-

to zamontowa  dodatkow  kamer  o wi k-

szej czu o ci, która b dzie wspó pracowa a

z systemem wideodomofonowym. Warto 

 Przy furtce montuje si  panel zewn trzny wideo-
domofonu. Nowoczesne aparaty oprócz wygodnej 
komunikacji g osowej gwarantuj  równie  dobr
jako  obrazu

Panel zewn trzny. Nie powinno w nim by adnych elementów plastikowych, gdy  s

one najbardziej nara one na uszkodzenie b d  zniszczenie.

D ugo  przewodu cz cego panel zewn trzny z unifonem. Nale y sprawdzi , czy 

wybrany przez nas model b dzie mo liwy do zamontowania.

Minimalna temperatura pracy kamery. Im jest ona wy sza, tym cz ciej wideodomofon 

nie b dzie dzia a  zim . Warto kupi  system pracuj cy nawet w temperaturze –20°C.

Mo liwo  wyposa enia systemu w szerokok tny obiektyw poszerzaj cy pole wi-

dzenia lub w kamer  telewizji przemys owej. 

Konieczno  dodatkowego do wietlenia kamery (najlepiej wybra  model wyposa o-

ny w pod wietlacz na podczerwie ).

Na co warto zwróci  uwag , kupuj c
domofon/wideodomofon?

fo
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Aparat zewn trzny o rozbudowanych funkcjach umo liwia otwarcie furtki bez u ycia klucza, 
uruchomienie o wietlenia, w czenie kamery…

System analogowy jest tani, lecz i prosty 

w budowie. System cyfrowy umo liwia 

korzystanie z wielu dodatkowych, przydatnych 

funkcji. Jest jednak du o dro szy od systemu 

analogowego

sterowanie kamer

sterowanie
o wietleniem

sterowanie bram

sterowanie furtk
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te  zamontowa  dodat-

kowe o wietlenie, uru-

chamiaj ce si  automa-

tycznie, gdy kto  stanie 

przy furtce. 

Podczerwie . Gdy 

ulica jest s abo o wiet-

lona, a nie chcemy, eby 

w czasie nagrywania za-

pala o si  dodatkowe o wietlenie, powin-

ni my kupi  wideodomofon wyposa o-

ny w pod wietlacz na podczerwie . Dzi ki 

temu b dziemy wyra nie widzie  oso-

by stoj ce przy bramie nawet w pochmur-

n  noc.

Materia . Panel zewn trzny wykona-

ny jest zazwyczaj z aluminium, stali nie-

rdzewnej albo z eliwa, mo e by  tak e

zrobiony w wersji odpornej na wandalizm.

System do wspó pracy 
z telefonem
Wspó praca z telefonem stacjonarnym.

Programowalne panele domofonowe mog

wspó pracowa  z dowolnym telefonem za-

montowanym w domu. Do jednego numeru 

telefonu mo na pod czy  kilka paneli ze-

wn trznych i w ten sposób obs ugiwa  np. 

otwieranie dwóch furtek i bramy. System 

ten mo na te  zamontowa  w domu kil-

kurodzinnym: wówczas ka dy przycisk 

na panelu zewn trznym czy si  z odpo-

wiednio przypisanym numerem telefonu. 

Naciskaj c przycisk na domofonie, wybie-

ramy konkretny numer telefonu. Je eli nikt 

w domu nie podejmie rozmowy, nast pu-

je automatyczne roz czenie po zaprogra-

mowanej liczbie dzwonków. Po nawi za-

niu po czenia mo emy – wprowadziwszy 

odpowiedni kod na klawiaturze telefonu 

– otworzy  konkretn  furtk  lub bram .

W ten sam sposób mo emy tak e zapali

wiat o przy domofonie, w czy  kame-

r  itp. Sterowanie domofonem jest mo liwe 

tak e przy korzystaniu z panelu zewn trz-

nego. Uruchamiaj c w odpowiednim cza-

sie i w odpowiedniej konfiguracji przycis ki 

na panelu, mo emy otworzy  furtk , bra-

m , uruchomi  o wietlenie czy te  w -

czy  kamer . Nie musimy wówczas korzy-

sta  z klucza lub innych szyfratorów.

Wspó praca z telefonem komórkowym. S

te  systemy, które umo liwiaj  za po rednic-

twem centrali telefonicznej podpi cie telefo-

nu komórkowego. Dzi ki temu mo emy roz-

mawia  z osob  stoj c  przy bramie, b d c

na wakacjach. Mo emy tak e, korzystaj c

z telefonu komórkowego, otworzy  bram .

Jest to przydatne rozwi zanie w domach, 

w których nie ma telefonu stacjonarnego.

Automatyczna sekretarka. Mo na te  za-

stosowa  specjalny wideounifon, który ma 

dodatkowo funkcje automatycznej sekretar-

ki. Oprócz d wi ku i obrazu nagrywany jest 

komunikat od go cia, który nas odwiedzi .

Instalacja systemu
Domofony i wideodomofony mog  praco-

wa  w systemie analogowym lub cyfrowym. 

Ta sze i bardziej popularne s  systemy ana-

logowe. Nowocze niejsze, cho  dro sze 

– cyfrowe.

System analogowy. W systemie analogo-

wym ka dy unifon po czony jest z apara-

tem zewn trznym oddzielnym przewodem.

Instalacja domofonowa zasilana jest na-

pi ciem o obni onych parametrach, najcz -

ciej 12 V, dlatego w sk ad zestawu wchodzi 

tak e transformator zamontowany na sta e

w unifonie lub przeznaczony do monta u na 

szynie w tablicy rozdzielczej. 

Instalacj  domofonow /wideodomofono-

w  warto pod czy  do niezale nego obwo-

du elektrycznego, eby zmniejszy  ryzy-

ko awarii obwodu i przez to – wy czenia 

urz dzenia z pracy (im wi cej urz dze

pod czonych jest do obwodu, tym wi k-

sze jest ryzyko, e które  z nich zepsu-

je si  lub uleg nie uszkodzeniu, wy cza-

j c z pracy instalacj  domofonow ). Warto 

te  pomy le  o zasilaniu awaryjnym, czy-

li np. UPS-ie, który podtrzyma prac  syste-

mu domofonowego nawet po zaniku napi -

cia w instalacji – urz dzenie to przyda si

tak e do zabezpieczenia pracy telefonu lub 

komputera.

W domu mo na zamontowa  kilka nieza-

le nych unifonów, na przyk ad po jednym 

na ka dej kondygnacji. Nale y je wówczas 

 Sposób monta u domofonu lub wideodomofonu w domu jednorodzinnym (a) i dwurodzinnym (b)

a

kaseta KR

zaczep

unifon

zasilacz

unifon

b

unifon

zasilacz

unifon kaseta KR

zaczep

Wideodomofon dla 2 abonentów, g o nomówi cy, 
pod wietlany podczerwieni , z wbudowan  pami ci
200 obrazów i kolorowym wy wietlaczem. Umo liwia 
pod czenie 2 kamer i 3 dodatkowych monitorów
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po czy  z panelem zewn trznym w taki sposób, eby wszystkie 

dzwoni y równolegle. Unifony mo na równie  tak pod czy  do 

instalacji, eby s u y y niezale nie dwóm rodzinom – po wybra-

niu odpowiedniego przycisku na panelu zewn trznym, b d  mo-

g y komunikowa  si  z przypisanym do niego unifonem.

System cyfrowy. Panel zewn trzny i wewn trzny czy si  za-

zwyczaj kablem koncentrycznym. Jego wa n  zalet  jest mo li-

wo  rozbudowania go o dodatkowe funkcje – otwieranie bramy 

wjazdowej, uruchamianie o wietlenia, dodatkowej kamery, za-

mek szyfrowy interkom, dodatkowe kamery, dodatkowe wej cia 

z panelami wideofonowymi, mo liwo  rejestracji zdj  go ci pod 

nieobecno  gospodarzy (modu  pami ci), podgl d wizji na od-

biorniku TV (przez wej cie wideo). Interkom umo liwia nam wy-

wo anie dodatkowego monitora b d  s uchawki. Dzi ki tej funk-

cji mo emy si  porozumiewa  równie  z osobami znajduj cymi 

si  wewn trz budynku. Dost pne s  tak e nietypowe funkcje, na 

przyk ad otwieranie furtki od strony dzia ki przez wprowadze-

nie kodu, który jest zabezpieczeniem przed otworzeniem jej przez 

dzieci, aby nie mog y wybiec na ulic  lub wpu ci  do domu kogo

obcego.

Coraz cz ciej pojawiaj  si  nowoczesne systemy, w których pa-

nel zewn trzny po czony jest z wewn trznym wy cznie p askim 

kablem telefonicznym.

Pojawi  si  tak e system, w którym do po czenia potrzebny jest 

tylko jeden przewód teleinformatyczny kategorii 5e (czyli skr tka 

komputerowa). Dzi ki temu nie trzeba stosowa  okablowania za-

silaj cego oraz przewodu koncentrycznego, co zmniejsza praw-

dopodobie stwo zak óce  pracy systemu. 

fo
t.

 A
k
s
o

n
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 W systemach bezprzewodowych unifon mo na nosi  wsz dzie ze sob
jak s uchawk  telefoniczn
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INFO RYNEK Ile kosztuj  domofony i wideodomofony?

AKSONET  061 862 00 26  www.aksonet.pl
BPT  022 670 24 20 www.add.pl 
CYFRAL  042 639 98 70  www.cyfral.pl

ELTCRAC  012 292 48 60  www.eltcrac.com.pl
GENWAY  024 264 77 33  www.genway.pl
LASKOMEX  042 671 88 40  www.laskomex.com.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

Uk adanie przewodu na zewn trz budyn-

ku. Stosuje si  tu przewody przeznaczone do 

uk adania w ziemi, np. YTLYp. Nie nale y

u ywa  popularnych kabli teletechnicznych 

do stosowania wewn trz, nawet je li zostan

umieszczone w rurkach PVC, bo po up ywie 

roku, dwóch taki kabel namoknie i b dzie 

powodowa  zwarcia w instalacji. Przewody 

montowane na zewn trz i wewn trz powin-

ny mie  taki sam przekrój.

Najpro ciej jest ca  instalacj  wykona

z przewodu przeznaczonego do uk adania 

w gruncie, dzi ki czemu niepotrzebne b -

dzie czenie przewodów, które zwi ksza 

awaryjno  systemu.

Przewód uk ada si  na odpowiedniej g -

boko ci. Jest ona uzale niona od rodzaju 

nawierzchni i np. pod chodnikiem z p yt 

betonowych kabel umieszcza si  na g bo-

ko ci 50 cm, a pod nawierzchni  nieutwar-

dzon , np. trawnikiem – na g boko ci 

70 cm, zachowuj c jednocze nie wymaga-

ne odleg o ci od rur wodoci gowych, ka-

nalizacyjnych, gazowych itp. Mocuj c ka-

bel do s upka ogrodzeniowego, musimy 

zabezpieczy  go przed przeci ciem lub 

zniszczeniem.

Systemy bezprzewodowe. W sprzeda-

y oferowane s  tak e systemy bezprzewo-

dowe, w których czno  mi dzy panelem 

zewn trznym a wewn trznym odbywa si

na drodze radiowej. Ich zalet  jest mo li-

wo  otwierania furtki za pomoc  specjal-

nego pilota z dowolnego miejsca w domu 

i atwo  monta u systemu sk adaj cego 

si  z kilku unifonów. Unikniemy wówczas 

ryzyka uszkodzenia kabla i unieruchomie-

nia przez to systemu, jest on jednak bar-

dziej podatny na zak ócenia.

 Sposób u o enia przewodu w gruncie zale y od rodzaju nawierzchni nad kablem: nawierzchnia z kostki 
betonowej (a), nawierzchnia z trawy (b)

a

b

kostka betonowa

piasek 10 cm  

niebieska  ta ma ostrzegawcza  

grunt rodzimy 15 cm  

piasek 20 cm  

kabel w os onie, zamontowany 

na g boko ci 60 cm  

grunt rodzimy

grunt rodzimy 45 cm

niebieska ta ma ostrzegawcza

grunt rodzimy 15 cm

piasek 20 cm

kabel w os onie, zamontowany 

na g boko ci 80 cm

grunt rodzimy

sk ad systemu: monitor MVC-6501, kaseta ze-
wn trzna, zasilacz
charakterystyka: niewielkie rozmiary kasety 
zewn trznej z kamer  wideo, g o nomówi cy, 
bezs uchawkowy monitor z panoramicznym 
wy wietlaczem LCD 7”, mo liwo  przeka-
zywania po czenia do dalszych monitorów, 
otwieranie drzwi, wywo anie rozmowy z loka-
torem, o wietlenie rozmówcy w nocy
Laskomex, model Bastion Draco

899

z

sk ad systemu: cyfrowy wideofon Ophera,
cyfrowy panel wej ciowy Targha GH, zasilacz
charakterystyka: kolorowy monitor ciek o-
krystaliczny (LCD) 3,5”, nie posiada klasycz-
nej s uchawki, mo liwo  po cze  interko-
mowych w grupie 8 odbiorników, 7 przycisków 
funkcyjnych przeznaczonych np do odbierania 
po czenia i roz czania rozmowy, otwierania 
drzwi, prze czania obrazu z kamer paneli wej-

ciowych, sterowania wiat a, chwilowego wy-
ciszenia fonii, wy czania dzwonka
BPT, model Ophera BPT Opherakit/10

5606

z

sk ad systemu: monitor KW-128C/W200, ka-
mera bramowa 138AMC 
charakterystyka: monitor g o nomówi cy, 
wy wietlacz kolorowy 7 TFT-LCD, modu  pa-
mi ci, zapis krótkich filmów, nieulotna pa-
mi , gniazdo kart SD, funkcja interkomu oraz 
transfer rozmowy na inny monitor, kamera ko-
lorowa 1/4” CCD, regulacja k ta widzenia po-
ziom/pion, pod wietlenie podczerwieni ,
zewn trzny panel wykonany ze stopów alumi-
niowo-magnezowych, monta  podtynkowy
Eltcrac, model Kenwei

1776

z
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