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PRZEGL D RYNKU

Dom

Dom w pi knej okolicy. 

Bezpiecznie, nie 

zdarzaj  si  w amania. 

Relacje s siedzkie 

znakomite 

– s siedzi 

maj  oko 

na swoje domy. 

Sielanka... ale 

nawet w takiej 

sytuacji lepiej 

dmucha  na 

zimne i zamon-

towa  dobry 

system 

alarmowy.

bezpieczny
Systemy alarmowe, 
domofony

Katarzyna G owacz

System alarmowy to nie tylko popular-

ne czujki ruchu wewn trz domu. Mo e te

chroni  jego otoczenie, dzi ki czemu umo -

liwi wykrycie z odzieja, zanim ten znaj-

dzie si  w domu, a w ten sposób zapobiegnie 

zniszczeniu okien i drzwi, a przede wszyst-

kim sprawi, e b dziemy si  czuli bezpiecz-

niej. Najbardziej rozbudowane systemy wy-

krywaj  napastnika wtedy, gdy próbuje on 

przekroczy  ogrodzenie lub gdy zbli a si

do budynku. 

Sposób zabezpieczenia posesji powinien 

by  zawsze dostosowany do zagro enia napa-

dem. Im jest ono wi ksze, tym bardziej roz-

budowany system ochrony warto zastosowa .

Decyzje zale  te  oczywi cie od naszych 

mo liwo ci finansowych, ale na szcz cie 

systemy ochrony zewn trznej taniej .

Domofony i wideodomofony
Zamontowanie domofonu przy furtce spra-

wi, e b dziemy wiedzie , komu j  otwiera-

my – go ciom, listonoszowi czy osobie obcej. 

Je eli chcemy tylko s ysze  osob  dzwoni -

c  do domu, wystarczy zamontowa  domo-

fon, je eli jednak chcemy j  widzie , po-

trzebny nam b dzie wideodomofon. 

Wideodomofony s  niezb dne w domach, 

z których nie wida , kto stoi przy furtce. 

Je eli jest dobrze widoczna i w dzie ,

i w nocy, a my przez okno bez problemu roz-

poznamy, kto do nas dzwoni, wystarczy ku-

pi  ta szy od wideodomofonu domofon. 

Domofony. Instalacja domofonowa sk a-

da si  z dwóch urz dze  – montowanego 

przy furtce bramofonu i instalowanego uni-

fonu ze s uchawk . Unifon nale y zamonto-

wa  w pobli u okna, dzi ki temu w trakcie 

rozmowy mo emy kontrolowa , co si  dzie-

je przy wej ciu na teren posesji, wiemy te ,

kiedy mamy otworzy  furtk , gdy go  ju

nas opuszcza.

Najta sze domofony dzia aj  w systemie 

simplex i umo liwiaj  jedynie rozmow  na-

przemienn . Wygodniejszy w codziennym 

u ytkowaniu jest system duplex, w którym 

przez domofon mo na rozmawia  jak przez 

telefon. 

Wideodomofony. Umo liwiaj  obserwa-

cj  tego, co si  dzieje przy furtce, bo w wi-

deobramofonie maj  zamontowan  kamer .

Mo emy go kupi  z kamer  monochroma-

tyczn  lub kolorow , sta  lub ruchom .

Mo emy zdecydowa , e oko kamery b dzie 

ukryte lub wr cz przeciwnie – specjalnie 

wyeksponowane. 

Je eli miejsce przy furtce jest s abo 

o wiet lone, mo emy kupi  wideobramofon 

fo
t.

 F
e

rm
a

x
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wyposa ony w pod wietlacz na podczer-

wie . Dzi ki temu bez instalowania dodat-

kowej lampy o wietlaj cej wej cie do domu 

b dziemy wiedzie , kto stoi przy furtce.

Mo emy rozwa y  kupno wideodomofo-

nu z mo liwo ci  nagrywania obrazu i g osu 

osób, które chcia y nas odwiedzi : urz dze-

nie to uruchamia si  automatycznie w chwi-

li przyci ni cia dzwonka.

Aparat wewn trzny, czyli wideounifon, 

wyposa ony jest w niewielki monitor czar-

no-bia y lub kolorowy, zazwyczaj LCD.

Co to jest system alarmowy?
Sk ada si  z rozmieszczonych w kilku miej-

scach czujek, centrali alarmowej, mani-

pulatora i sygnalizatora. Naruszenie stref 

chronionych (wej cie intruza na teren dzia -

ki, w amanie do domu albo pojawienie si

dymu czy ulatniaj cego si  gazu) jest wy a-

pywane przez czujki, a sygna  o niebezpie-

cze stwie przekazywany jest do centrali. 

Ta uruchamia alarm, a sygna  o zdarzeniu 

przekazuje do agencji ochrony, z któr  pod-

pisana jest umowa.

Zabezpieczenia zewn trzne
Wi kszo  zabezpiecze  zewn trznych ma 

ró ne ograniczenia w stosowaniu, dlate-

go nie ka de z tych urz dze  mo na wyko-

rzysta  na naszej dzia ce. Rodzaj zastoso-

wanego systemu zale y w du ej mierze od 

jej ukszta towania, aran acji ogrodu, rodza-

ju ogrodzenia i takich czynników, jak rodzaj 

nawierzchni, a tak e liczba i wielko  zwie-

rz t biegaj cych po ogrodzie.

Kabel sensorowy i mikrofonowy. Kable 

takie montuje si  na ogrodzeniu. Reaguj  na 

drgania lub d wi k, dzi ki czemu sygnali-

zuj , gdy kto  próbuje przej  przez ogro-

dzenie, informuj  te  o przeci ciu siatki. 

Ogrodzenie mo e by  w ten sposób chro-

nione, je li jest metalowe, a z betonu ma je-

dynie cienkie s upki. Skacz ce na ogrodze-

nie psy, uderzaj ce w ogrodzenie ga zie 

czy dzieci stukaj ce w nie jakim  twardym 

przedmiotem mog  wywo ywa  fa szywe 

alarmy. 

Warto kupi  system wspó pracuj cy 

z komputerem, dzi ki temu b dziemy 

dok adnie wiedzie , w którym miejscu spo-

wodowany zosta

alarm. Zwró my te

uwag , czy przeci ty 

kabel uda si  szybko 

naprawi  i czy mo e-

my to zrobi  samodzielnie. 

Kable sensorowe i mikro-

fonowe mo na montowa

tak e w ziemi tu  pod jej 

powierzchni , ale du e za-

k ócenia wywo a przeje d a-

j cy po takich kablach samo-

chód, a w systemie sensorowym 

fa szywy alarm mo e spowodowa  przebie-

gaj cy po nim ci ki pies. System mikrofo-

nowy odró nia d wi k kroków cz owieka 

i zwierz cia.

System wiat owodowy. Montuje si  go na 

ogrodzeniu, w cianach lub tu  pod ziemi .

Przeci cie go lub zagi cie zmienia wi zk

wiat a przep ywaj c  wewn trz i powodu-

je uruchomienie alarmu. Nie mo na go tyl-

ko stosowa  pod powierzchni  utwardzon ,

gdy  nie odkszta ca si  pod naciskiem.

System impedancyjny. Montuje si  go pod 

ziemi . Wytwarza on pole elektromagne-

tyczne, którego zak ócenie wywo uje alarm. 

System impedancyjny nie jest wra liwy na 

zamarzanie ziemi i mo na go stosowa  nie-

zale nie od rodzaju nawierzchni i ukszta -

towania terenu. Chocia  jest niewra liwy na 

ruch ma ych zwierz t, jego prac  mog  za-

k óci  przeje d aj ce samochody. 

Bariery mikrofalowe. Na ka dym chro-

nionym nimi odcinku dzia ki montowa-

fo
t.
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 Wideofon 

zamontowany przy 

wej ciu na teren posesji 

jest podstawowym 

zabezpieczeniem domu

fo
t.
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 Bezprzewodowy 

zestaw domofonowy

fo
t.
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 Instalacja domofonowa. Bramofon instaluje si  przy furtce, unifon natomiast dobrze jest zamontowa

w pobli u okna, z którego wida  wej cie na dzia k

fo
t.

 C
y
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fot. Cyfral

O systemie alarmowym najlepiej pomy le  ju  na etapie projektu domu. 

Monta  okablowania w wyko czonym ju  domu, przysparza dodatkowych 

robót – wymaga kucia cian i maskowania przewodów. Wprawdzie mo na 

wtedy zastosowa  system bezprzewodowy, ale b dzie on dro szy
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ne s  nadajnik i odbiornik promieniowania 

mikrofalowego. Je eli kto  przetnie wi zk

tego promieniowania, zostanie uruchomio-

ny alarm. Nie mo na ich stosowa  w terenie 

pofa dowanym ani tam, gdzie tworz  si  za-

spy. W polu dzia ania czujki nie mog  znaj-

dowa  si  krzewy, drzewa ani awki. 

Pasywne bariery podczerwieni. Montuje 

si  je na s upkach ustawionych w pobli u

przeciwleg ych naro ników budynku lub 

ogrodzenia. Trzeba jednak wtedy uwa a ,

eby czujka nie rejestrowa a ruchu za ogro-

dzeniem, bo wykrywa i sygnalizuje ruch 

du ych zwierz t i tworzenie si  zasp.

Dualne czujki zewn trzne. Z o one s  za-

zwyczaj z pasywnych czujek podczerwieni 

i czujek mikrofalowych. S  tak dobrane, e

ka da rejestruje zagro enie w obszarze nie-

wykrywalnym przez drug  czujk  i dopie-

ro wykrycie zagro enia w obydwu czujkach 

wszczyna alarm. 

Czujki dualne montuje si  zazwyczaj na 

cianie budynku. Nie reaguj  one na nieg 

czy deszcz ani na poruszaj ce si  pojedyn-

cze zwierz ta.

Zabezpieczenia wewn trzne
Sk adaj  si  z odpowiednio rozmieszczo-

nych czujek chroni cych pomieszczenia 

przed wej ciem intruza (te wykrywaj  wybi-

cie szyby lub wywa enie drzwi) oraz czujek 

przeciwpo arowych.

Mikrofonowe czujki zbicia szk a. 

Montuje si  je w oknach. S  bardzo wra li-

we na d wi k p kania szk a i uderzenia pod-

czas jego t uczenia. Czujki te mog  zabezpie-

cza  jednocze nie kilka szyb i nie musz  by

montowane bezpo rednio na szkle.

Kontaktrony, czyli czujki magnetycz-

ne. Wykrywaj  otwarcie drzwi lub okien 

bez wybicia szyby. Sk adaj  si  z dwóch ele-

mentów: magnesu i kontaktronu: rozdziele-

nie tych dwóch elementów wyzwala alarm. 

Kontaktrony produkowane s  jako czo o-

we (montowane wewn trz drzwi lub okna) 

i boczne (montowane na ich powierzch-

niach). Do stosowania w gara u przeznaczo-

ne s  specjalne kontaktrony odporne na kurz 

i py .

Pasywne czujki podczerwieni, zwa-

ne PIR. S  to detektory ruchu, montowa-

ne wewn trz pomieszcze . Stanowi  cz -

sto jedyn  lini  ochrony przed w amaniem 

w domach jednorodzinnych, dlatego bar-

dzo wa na jest ich w a ciwa lokalizacja. 

Wykrywaj  w swoim polu widzenia zmia-

n  temperatury, dzi ki czemu reaguj  na po-

ruszaj cego si  w ich polu cz owieka. Mo na 

kupi  czujki niewra liwe na ruch ma ych 

zwierz t.

Czujki dualne. Ka da z nich sk ada si

z dwóch czujek umieszczonych w jednej 

obudowie (zazwyczaj pasywnej czujki pod-

czerwieni i czujki mikrofalowej lub ultra-

d wi kowej). Ka da z nich wykrywa inne 

zagro enia i reaguje na inne fa szywe alar-

my, dzi ki czemu s  bardzo skuteczne. 

Stosowane s  zw aszcza w miejscach, gdzie 

sama czujka PIR mo e wywo a  fa szywy 

alarm, np. w pobli u klimatyzatora lub ko-

minka.

Czujki mikrofalowe. S  rzadko stosowa-

ne, ale mog  by  bardzo dobrym rozwi za-

niem w bardzo du ych pomieszczeniach. 

Wykrywaj  ruch obiektu w obszarze dzia a-

nia czujki; ich zasi gu nie ograniczaj  szy-

by ani cienkie ciany dzia owe – mikrofa-

le bez problemu przez nie przenikaj . Czujka 

taka zamontowana naprzeciwko okna mo e

wywo a  alarm, gdy na podwórko wjedzie 

samochód. Dlatego warto stosowa cznie 

dwie czujki mikrofalowe reaguj ce dopie-

ro na dwa ró ne rodzaje zak óce  lub ewen-

tualnie zastosowa  czujki mikrofalowe wbu-

dowane w czujki dualne.

Mo na zainstalowa  w domu takie czuj-

ki, które nie zareaguj  na zwierz ta domowe 

o wadze do 40 kg.

Czujki wykrywaj ce awarie techniczne.

Nale  do nich detektory gazu, czujki po-

arowe i czujniki wykrywaj ce zalanie po-

mieszcze . Czujki po arowe mog  wykry-

wa  dym, gwa towny wzrost temperatury 

lub otwarty p omie . Najlepszym rozwi za-

niem s  czujki dymu – do wyboru s  urz -

dzenia bardziej lub mniej czu e, które wy-

krywaj  ju  ledwo tl cy si  materia  albo 

dopiero g sty dym.

Monta  czujek
Kontaktrony umieszcza si  w o cie nicy od 

strony rozwieralnej, a nie od strony zawia-

sów – w przeciwnym razie czujnik mo e

w ogóle nie zadzia a ; montuje si  je do 

drzwi zamykaj cych si atwo i cicho. Nie 

nale y umieszcza  ich ani na drzwiach za-

mykaj cych si  z g o nym trzaskiem (gdy

spowoduje to szybkie zniszczenie czujnika), 

ani na drzwiach niedomykaj cych si  (gdy

wywo a to fa szywe alarmy).

Czujki PIR montuje si  tak, aby wykrywa-

y ruch cz owieka przecinaj cego pod k tem 

Na bezpiecze stwo domu wp ywa wiele 

czynników, które cznie decyduj  o ma-

ym, rednim lub du ym zagro eniu na-

padem czy w amaniem. Oto najwa niej-

sze z nich:

g sto  zabudowy w okolicy,

wielko  domu i sposób jego wyko cze-

nia,

kszta t budynku i aran acja terenu wo-

kó  niego,

 rodzaj ro linno ci wokó  domu,

 styl ycia mieszka ców,

 s siedztwo,

 sposób ogrodzenia budynku,

usytuowanie furtki i bramy wzgl dem 

domu,

 jako czno ci bezprzewodowej.

Co decyduje 
o bezpiecze stwie 
w domu?

 Kontaktron i czujnik 

bezw adno ciowy powia-

damiaj  o otwarciu lub 

wy amaniu drzwi i okien

fo
t.

 B
o
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h

 Dualne czujki ruchu 

dzi ki dwóm technolo-

giom wykrywania maj

du  skutecznofo
t.

 B
o

s
c

h

Oprócz chroni cego wn -

trze domu systemu alar-

mowego warto zastoso-

wa  ochron  zewn trzn

np. kamery wykrywaj -

ce ruch wokó  domu, czuj-

ki sforsowania ogrodzenia 

i oba systemy pod czy

do stacji monitoringu

”

”
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prostym obszar ich pracy. Niewskazane jest 

montowanie tych czujek przy drzwiach lub 

oknach, bo otwierane skrzyd o zmniejsza ich 

pole widzenia. Nale y montowa  je w miej-

scach, gdzie nie padaj  ani bezpo rednie, ani 

odbite promienie s oneczne, nie powinno si

te  umieszcza  ich nad adnym ród em cie-

p a ani pomieszczeniach, w których wyst -

puj  gwa towne zmiany temperatury.

Sterowanie
Centrala. Jest najwa niejszym elementem 

systemu alarmowego. To ona odbiera sygna-

y ze wszystkich pod czonych do niej czuj-

ników, nast pnie analizuje je i ewentualnie 

wszczyna alarm w taki sposób, jak jest za-

programowana: uruchamia sygnalizator alar-

mowy – optyczny, akustyczny lub optycz-

no-akustyczny – lub te  tylko wysy a sygna

 Manipulator przekazuje polecenia osoby progra-

muj cej system do centrali alarmowej

fo
t.

 B
o

s
c

h

Sposób uzbrajania systemu. System alarmowy mo na uruchamia  w ca ym domu lub tyl-

ko w jego cz ci. Mo e by  wy czany w tej cz ci domu, w której przebywaj  domownicy, 

a uruchamiany w pomieszczeniach nieu ytkowanych, takich jak np. gara . Najcz ciej po-

dzia  na podstrefy stosuje si  w domach dwukondygnacyjnych, w których sypialnie urz dzo-

ne s  na pi trze. Uruchomienie alarmu na parterze sprawi, e z odziej nie zd y dokona  kra-

dzie y, a nas uchroni przed niebezpiecze stwem w czasie, gdy pimy. 

Rodzaj zastosowanych czujników i instalacji. W domu, w którym stale przebywaj  niewiel-

kie zwierz ta (psy ma ych i rednich ras oraz koty), b dziemy musieli zastosowa  specjalne 

czujki. Odró niaj  one ma ego czworonoga od cz owieka i nie wywo uj  alarmu. W domu, 

gdzie przebywa du y pies, nie mo na zastosowa  specjalnych czujek, tylko indywidualny, 

nietypowy system ochrony. 

Istnieje tak e mo liwo  pracy systemu alarmowego w czasie, gdy si  poruszamy po domu, 

to jednak wymaga specjalnego zestawu czujek i nietypowego ich rozmieszczenia.

Warto tak e od razu zdecydowa , czy chcemy mie  w domu czujki dymu lub gazu – zwi k-

sz  one znacz co nasze bezpiecze stwo. 

Rodzaj systemu zewn trznego. Powinno si  go dostosowa  do tego, czy po ogrodzie bie-

gaj  swobodnie zwierz ta i ewentualnie jak s  du e. Do komunikacji pomi dzy poszczegól-

nymi elementami systemu alarmowego mog  s u y  kable lub mo e si  ona odbywa  drog

radiow . Instalacje kablowe warto poprowadzi  jeszcze przed u o eniem tynków i urz dze-

niem ogrodu – zmniejszy to ilo  wykonywanych prac. System radiowy nie wymaga uk a-

dania przewodów – komunikacja czujników z central  odbywa si  za pomoc  fal radiowych. 

Wysokiej klasy system radiowy jest bezpieczny i odporny na próby zak ócenia jego pracy 

przez przest pców, wymaga jednak u ycia czujników bezprzewodowych, których ró norod-

no  jest mniejsza. 

Mo liwo  rozbudowy systemu w przysz o ci. Je li planuje si  w przysz o ci rozbudo-

w  domu, warto o tym powiedzie  projektantowi. Wybierze on odpowiedniej wielko ci cen-

tralk  alarmow , która w przysz o ci obs u y rozbudowan  instalacj . System warto tak za-

projektowa , eby w razie konieczno ci atwo go by o dostosowa  do zmian, na przyk ad do 

zmiany funkcji pomieszcze .

Projektowanie systemu alarmowego

Strefy ochrony budynku

Pierwsza – ogrodzenie.Pierwsza – ogrodzenie. Odpowiednie 

czujniki mog  wykrywa  prób  sforsowania 

ogrodzenia, a dobrze dobrany system 

uruchomi alarm w momencie, gdy kto

b dzie przez ogrodzenie przeskakiwa ,

wdrapywa  si  na nie, przecina  siatk

albo próbowa  dosta  si  na posesj

podkopem. Najcz ciej stosuje si  do tego 

kabel sensorowy i mikrofonowy lub system 

wiat owodowy. Wa nym elementem 

ochrony pierwszej strefy jest domofon lub 

wideodomofon przy furtce

Druga – otoczenie domu.Druga – otoczenie domu. 

W tej strefie system alarmowy wykrywa 

intruza, który znalaz  si  pomi dzy ogrodzeniem 

a cianami budynku. Instalacje mo na 

zamontowa  nad lub pod powierzchni  ziemi. 

Nad ziemi  instaluje si  bariery podczerwieni 

lub mikrofalowe, w ziemi – przede wszystkim 

system impedancyjny i sensorowy.

Na posesji mo na tak e zamontowa  czujki 

dualne, które wykryj  poruszaj cego si

cz owieka.

Trzecia – okna i drzwi.Trzecia – okna i drzwi. Warunkiem skutecznej 

ochrony domu s  odpowiedniej klasy drzwi 

i okna antyw amaniowe, zabezpieczone 

dodatkowo czujkami: magnetycznymi, ruchu 

lub wibracyjnymi. Chroni si  w ten sposób 

bry  budynku i jej najs absze punkty, przy 

czym trzeba zwróci  uwag  na to, by nie 

by o s abo chronionych miejsc w innych 

zewn trznych przegrodach budynku, czyli 

cianach, stropie piwnicy i dachu: one tak e

musz  by  odporne na atak intruza

Czwarta – wn trze domu.Czwarta – wn trze domu. To ta w a nie strefa 

jest najcz ciej chroniona przed w amaniem 

w domach jednorodzinnych. Stosuje si

w niej zazwyczaj czujniki ruchu
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o zagro eniu do agencji ochrony i w a cicie-

la posesji. Informacje te przesy ane s  drog

radiow  lub kablami. Dy uruj cy w agencji 

operator wysy a na miejsce zdarzenia za o-

g  interwencyjn , która w ci gu kilku minut 

dociera na miejsce zdarzenia.

Manipulator. S u y do komunikacji z cen-

tral  alarmow  – za jego po rednictwem 

uruchamia si  i wy cza alarm oraz wyda-

je polecenia centrali. Za pomoc  manipula-

tora programuje si  strefy dzia ania syste-

mu lub godziny ich uruchamiania. Mo na 

te  na nim odczyta  histori  tego, co si  dzia-

o w domu, kiedy system by  za czony oraz 

informacje o stanie czujek i ca ego systemu 

alarmowego.

Informacje na prostszych manipulatorach 

typu LED s  wy wietlane za po rednictwem 

diod LED. Mog  si  ukazywa  na wy wietla-

czu LCD, który jest wprawdzie dro szym roz-

wi zaniem, ale daje du o wi ksze mo liwo ci 

komunikacji z central  alarmow  – umo li-

wia przekazywanie pe nych informacji o sys-

temie i uruchamianie bardziej skomplikowa-

nych funkcji steruj cych prac  systemu, jest 

te  znacznie atwiejszy w obs udze.

Warto dobrze przemy le  miejsca mon-

ta u centrali alarmowej i manipulatora. 

Centrala musi by  tak dobrze ukryta przed 

intruzami, eby nie mo na jej szybko zna-

le  i wy czy . Manipulator natomiast 

musi by  umieszczony w atwo dost pnym 

miejscu, eby mo na by o szybko i sprawnie 

wy czy  lub za jego po rednictwem uru-

chomi  system.

Firma ochroniarska
Firma (agencja) ochroniarska powinna mie

w asne centrum monitoringu, w którym od-

biera sygna y o pracy systemu alarmowego 

i ewentualnym alarmie oraz w asne za ogi 

interwencyjne (patrole), i to w odpowied-

niej liczbie, aby mog y dojecha  do chronio-

nych przez firm  obiektów w mo liwie naj-

krótszym czasie.

Czas dojazdu za ogi podany jest zazwy-

czaj w umowie. Powinien by  krótki (1–5- 

-minutowy).

O tym, e firma jest odpowiednio du a, 

wiadcz  tabliczki ostrzegawcze z jej nazw

i parkuj ce na poboczach samochody inter-

wencyjne. Warto si  dowiedzie , ile obiek-

tów w okolicy firma chroni i jakiego s  one 

typu, a tak e czy ma ona sta e trasy patrolo-

we i sta e posterunki w naszej okolicy.

Du a i solidna firma powinna w umowie 

okre li  liczb  tzw. fa szywych alarmów, 

które mo emy spowodowa  w ka dym mie-

si cu bez dodatkowej op aty. Warto korzy-

sta  z tej mo liwo ci. Dzi ki temu spraw-

dzimy, czy firma dotrzymuje warunków 

umowy, czy nie wyd u y  si  czas dojaz-

du, a tak e czy system dzia a poprawnie 

i czno  z firm  ochroniarsk  nie jest za-

k ócona. 

Przed podpisaniem umowy warto spraw-

dzi , czy firma jest ubezpieczona i jaki jest 

zakres jej odpowiedzialno ci materialnej, 

a tak e do jakiej kwoty odpowiada za szko-

dy. Warto te  sprawdzi , czy odpowiada ona 

za szkody wyrz dzone do czasu przybycia 

patrolu interwencyjnego. 

Przyk adowa konfiguracja systemu alarmowego dla domu jednorodzinnego

czujka magnetyczna

czujka magnetyczna

czujka ruchu

czujka ruchu

czujka dualna

sygnalizator wewn trzny

manipulator LCD

centrala alarmowa

modu  powiadamiania
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