
DOMOFONY
I WIDEOFONY
O za³o¿eniu instalacji domofonowej naj-
lepiej pomyœleæ przy remoncie innych in-
stalacji, szczególnie elektrycznej, ale
przed takimi pracami wykoñczeniowymi
jak remont œcian, elewacji, ogrodzenia
itd. Jeœli furtka znajduje siê cztery metry
od domu i jest doskonale widoczna z kil-
ku okien, wystarczy najprostszy domo-

fon. Podnosi on bezpieczeñstwo domu
i poprawia komfort jego u¿ytkowania.
Jest to urz¹dzenie bardzo proste, a sk³ada
siê z zamontowanego w domu unifonu

(jednego lub kilku) czyli g³oœnika ze s³u-
chawk¹ oraz zamontowanego przy furtce

bramofonu, czyli kasety rozmównej. Jeœli
budynek jest roz³o¿ysty i trudno dobiec
na czas do aparatu w holu, wówczas warto
zainstalowaæ kilka s³uchawek. 
Mo¿emy kupiæ bramofon z daszkiem
chroni¹cym kasetê rozmówn¹ przed desz-
czem lub domofon, w którym panel wej-
œciowy zabezpieczony jest przed nieko-
rzystnym wp³ywem warunków atmosfe-
rycznych poprzez anodowanie alumi-
nium. Ciekawym rozwi¹zaniem jest po³¹-
czenie skrzynki pocztowej z panelem wej-
œciowym domofonu, czyli zamkniêcie
w jednej obudowie dwóch funkcji. 
Jeœli dom jest usytuowany w g³êbi dzia³-
ki, a widocznoœæ ograniczaj¹ drzewa –

zdecydowanie lepiej sprawdzi siê wide-

ofon, z kamer¹ pokazuj¹c¹ kto stoi przy
furtce. Urz¹dzenie takie mo¿na kupiæ
w wersji analogowej, lub cyfrowej.
Montuje siê je natynkowo lub podtyn-
kowo najczêœciej na s³upku ogrodzenio-
wym, przy furtce. Dodatkowe funkcje
urz¹dzenia to np. sterowanie zewnêtrz-
nym oœwietleniem, otwieranie wejœcia
za pomoc¹ kodu oraz mo¿liwoœæ zinte-
growania z instalacj¹ inteligentn¹. Do-
mofon mo¿e s³u¿yæ równie¿ do komuni-
kacji wewn¹trz domu, np. miêdzy piê-
trami lub pomieszczeniami. Najprost-
sze urz¹dzenia tzw. simplex umo¿liwia-
j¹ rozmowê naprzemienn¹, nowoczesne
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– duplex jednoczesn¹. Wiêk-
szoœæ domofonów ma klawiatu-
ry sensorowe (doty-
kowe). Zaawansowa-
ne wideofony mog¹
równie¿ zapisywaæ
obraz, co pozwala na
sprawdzenie, co siê
dzia³o przy furtce,
podczas nieobecnoœci
domowników. Znaj-
dziemy te¿ urz¹dze-
nia do zadañ specjal-
nych: np. starszym
osobom mo¿na za-
miast s³uchawki ku-
piæ zestaw g³oœnomó-
wi¹cy. 

PRZEWODOWE CZY
RADIOWE?
Przy remoncie general-
nym – szczególnie je¿eli
remontujemy równie¿ ele-
wacjê i ogrodzenie – dobrym rozwi¹za-
niem jest domofon przewodowy. Naj-
prostsze urz¹dzenia mo¿emy kupiæ ju¿ za
200-300 z³. Jednak instalacjê wewnêtrzn¹
trzeba u³o¿yæ w bruzdach pod tynkiem
(podczas uk³adania nale¿y zachowaæ od-
powiednie odleg³oœci od pozosta³ych in-
stalacji), lub prowadziæ po powierzchni
œcian. Zewnêtrzne kable techniczne uk³a-
da siê w ziemi na g³êbokoœci 20-80 cm.
Czyli mo¿e siê zdarzyæ, ¿e cena urz¹dze-
nia bêdzie niska, za to stopieñ ingerencji
w budynek doœæ wyraŸny. Domofony i wi-
deofony powinien zak³adaæ fachowiec,
najlepiej autoryzowany przez producenta. 
Jeœli nie chcemy dewastowaæ œcian i ko-
paæ rowu na przewody prowadzone do
furtki, najwygodniejszym rozwi¹zaniem
bêdzie domofon bezprzewodowy, tzw. ra-

diofon. Niestety, mo¿e kosz-
towaæ dwa razy tyle, co prze-
wodowy. Je¿eli jednak weŸ-

miemy pod uwagê, ¿e
unikniemy kucia œcian,
to wydatek mo¿e okazaæ
siê uzasadniony. Radio-
fon sterowany jest fala-
mi radiowymi i mo¿e
mieæ zasiêg do 400 m.
Mo¿na do niego pod³¹-
czyæ jedn¹ lub kilka s³u-
chawek. Zale¿nie od bu-
dowy kasety rozmównej,

mo¿e obs³ugiwaæ jednego lub dwóch
u¿ytkowników (przydatne, je¿eli
podczas remontu dom dzielimy na

dwa mieszkania).
Najczêœciej kaseta
rozmówna i modu³
odbiorczy zasilane s¹
bateriami, a s³u-
chawka akumulator-
kiem ³aduj¹cym siê,
kiedy od³o¿ymy
urz¹dzenie na miej-
sce. S³uchawka ma
wy³¹cznik zasilania
i wyœwietlacz, z któ-
rego mo¿na odczytaæ
zasiêg, stan furtki –

otwarta/zamkniêta –
i stan baterii. Aby ograni-

czyæ zu¿ycie baterii, we wspó³pracuj¹cej
z radiofonem furtce lub bramie montuje
siê specjalne zamki wyposa¿one w elek-
trozaczepy z pamiêci¹, reaguj¹ce na krót-
kotrwa³e impulsy napiêcia. 

A MO¯E BRAMOTELEFON? 
Je¿eli nie chcemy skorzystaæ z systemu
bezprzewodowego, a jednoczeœnie nie
mamy mo¿liwoœci poprowadzenia dodat-
kowej instalacji, mo¿emy kupiæ bramofon
bêd¹cy uzupe³nieniem systemu telefo-
nicznego. Taki domofon pracuje na prze-
wodach telekomunikacji, a telefon pe³ni
dodatkowo funkcjê unifonu, wiêc mamy
w domu o jedno urz¹dzenie mniej. 

INSTALACJA ALARMOWA
Sam domofon to jeszcze nie wszystko, bez
w¹tpienia w wyremontowanym domu
przyda siê instalacja alarmowa. Zbudowa-
na jest z odpowiednio rozmieszczonych
czujek, centralki alarmowej i sygnaliza-

tora. Wtargniêcie intruza do domu jest
wy³apywane przez czujki, sygna³ o w³a-

maniu lub napadzie przekazywany jest do
centrali, która uruchamia alarm, a sygna³
o zdarzeniu przekazuje do agencji ochro-
ny, z któr¹ mamy podpisan¹ umowê. 

ELEMENTY SYSTEMU ALARMOWEGO
Czujki

Mikrofonowe czujki zbicia szk³a –
montowane w oknach, wykrywaj¹ dŸwiêk
t³uczonej szyby. 

Czujki magnetyczne (kontaktrony) –
zabezpieczaj¹ przed wywa¿eniem drzwi,
okna lub rolety. Czujka sk³ada siê
z dwóch czêœci – magnesu i kontaktronu,
pomiêdzy którymi wytwarza siê pole ma-
gnetyczne. Gdy zostanie ono przerwane –
przez otwarcie okna lub drzwi – zostanie
wzbudzony alarm. 

Pasywne czujki podczerwieni (nazy-

wane w skrócie PIR) – pe³ni¹ rolê detek-
torów ruchu, gdy w pomieszczeniu pojawi
siê cz³owiek, zostanie wyzwolony alarm.
Niestety, najczêœciej stosowane czujki re-
aguj¹ tak¿e na ruch ka¿dego zwierzêcia.
Alarm mo¿e wiêc zostaæ uruchomiony
przez pozostawionego w domu kota. 

Czujki dualne – sk³adaj¹ siê z dwóch
ró¿nych czujek zamontowanych w jednej
obudowie. Dziêki temu, ¿e ka¿da z nich
pracuje inaczej i jest podatna na specy-
ficzne dla siebie fa³szywe alarmy, uk³ad
dwóch ró¿nych czujek ma najwiêksz¹
skutecznoœæ w eliminowaniu fa³szywych
alarmów. 

Czujki mikrofalowe – dzia³aj¹ na zasa-
dzie radaru i wykrywaj¹ ruch obiektu
w obszarze pracy czujki. Maj¹ jednak
wiêkszy zasiêg i mog¹ byæ montowane
w miejscach niewidocznych, dziêki cze-
mu trudniej jest je wykryæ i wy³¹czyæ.
Maj¹ du¿y zasiêg dzia³ania – nawet do
30 m, ale s¹ wra¿liwe na zak³ócenia po-
chodz¹ce od wentylatorów, wy³adowañ
atmosferycznych, itd. 

Czujki ultradŸwiêkowe – s¹ rzadko
stosowane, dzia³aj¹ na zasadzie wysy³ania
fali ultradŸwiêkowej o czêstotliwoœci nie-
s³yszalnej przez cz³owieka. Gdy w zasiêgu
dzia³ania czujki pojawi siê intruz, zmieni
siê czêstotliwoœæ fal
i uruchomi alarm. 
Manipulator – s³u¿y
do obs³ugi systemu
alarmowego i do jego

Domofon ssk³ada ssiê
z bbramofonu ((a) i uunifonu ((b)
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programowania. Zbiera informacje
o stanie czujek i ca³ego systemu alarmo-
wego i przekazuje je u¿ytkownikowi. To
w³aœnie za pomoc¹ manipulatora uru-
chamia siê system alarmowy, koduje
strefy dzia³ania i programuje pracê sys-
temu. Do wyboru mamy tañsze manipu-
latory LED, w których stan systemu
mo¿emy sprawdzaæ za pomoc¹ œwiec¹-
cych diod oraz dro¿sze z wyœwietlaczem
LCD. 
Centrala alarmowa – zbiera sygna³y
z ró¿nych, po³¹czonych z ni¹ urz¹dzeñ
i w razie alarmu informacjê o nim prze-
sy³a drog¹ radiow¹ lub telefoniczn¹ do
centrum monitoringu, automatycznie
³¹cz¹c siê z numerem alarmowym. 
Warto zdecydowaæ siê na dro¿szy model
z ³¹cznoœci¹ za pomoc¹ fal radiowych,
gdy¿ jest bardziej niezawodny. Centrala
mo¿e byæ obs³ugiwana (programowana
lub uruchamiana) za pomoc¹ telefonu,
mo¿e te¿ odpowiadaæ na telefon i infor-
mowaæ o stanie systemu alarmowego.
Mo¿na j¹ zaprogramowaæ tak, by 
uruchomi³a lub rozbroi³a system
o okreœlonej godzinie. Centrala musi
byæ wyposa¿ona w zasilanie awaryjne,
na wypadek zaniku pr¹du lub celowego
uszkodzenia instalacji zasilaj¹cej pod-
czas napadu. Powinna byæ dobrze ukry-
ta, by trudno j¹ by³o znaleŸæ osobom
postronnym.

Sygnalizator – za pomoc¹ œwiat³a, dŸwiêku
lub obu na raz informuje, ¿e zosta³ urucho-
miony alarm. Zazwyczaj stosuje siê sygnali-
zatory akustyczno-œwietlne. Umieszcza siê
je w trudno dostêpnych miejscach na ze-
wn¹trz budynku, najczêœciej na dachu. 
Akcesoria do wspó³pracy z central¹ – pi-
loty, ukryte przyciski i klucze. S³u¿¹ do uru-
chomienia systemu alarmowego albo dys-
kretnego powiadomienia firmy monito-
ruj¹cej o napadzie. Dobrym rozwi¹zaniem
jest pilot napadowy, z wygl¹du przypomina-
j¹cy breloczek z alarmem do samochodu.
Wciœniêcie przycisku uruchamia alarm na-
wet wtedy, gdy system jest wy³¹czony.

ZABEZPIECZENIE POSESJI
Oprócz alarmu wewn¹trz domu warto zde-
cydowaæ siê równie¿ na ochronê dzia³ki.
Stanowi ona pierwsz¹ strefê zabezpieczenia,
czyli wykrywa z³oczyñcê, zanim dostanie
siê on do domu. Mo¿liwoœci jest wiele, ale
wybór zale¿y od ukszta³towania terenu, ro-
dzaju ogrodzenia, otoczenia domu, obecno-
œci s¹siadów za p³otem lub zwierz¹t na
dzia³ce. Zabezpieczenie posesji mo¿e zacz¹æ
siê ju¿ na ogrodzeniu, w którym mo¿na za-
montowaæ kabel wykrywaj¹cy próbê sforso-
wania p³otu lub informuj¹cy o przeciêciu
siatki ogrodzeniowej. Przy ogrodzeniu
mo¿na wkopaæ w ziemiê kabel, który wy-
kryje z³odzieja. Niestety skutecznoœæ syste-
mu maleje zim¹, gdy spadnie œnieg, a fa³szy-
we alarmy mo¿e wzbudzaæ biegaj¹cy pies
lub nawet… ulewa. Wokó³ domu mo¿na za-
montowaæ równie¿ czujki lub kamery
i pod³¹czyæ je do instalacji inteligentnej (je-
œli zdecydujemy siê wyposa¿yæ w ni¹ wyre-
montowany dom). 

Centrala aalarmowa zzbiera iinformacje zz rró¿nych uurz¹dzeñ ii ww pprzypadku zzagro¿enia pprzesy³a jje ddalej –– uruchamia
sygnalizacjê œœwietlno-aakustyczn¹ ii ppowiadamia oo zzdarzeniu zza³ogê iinterwencyjn¹ ii ww³aœciciela ddomu
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DRZWI
ANTYW£AMANIOWE
W prawdzie najczêœciej z³odzieje w³amuj¹
siê przez okna i drzwi tarasowe, a nie cen-
tralne wejœcie, to mimo to nad inwestycj¹
w drzwi antyw³amaniowe nie ma co siê za-
stanawiaæ. W starym domu musimy siê
upewniæ czy œciana, do której je zamontuje-
my utrzyma ich ciê¿ar, bo takie drzwi du¿o
wa¿¹. Œrednio jest to 60-90 kg, ale je¿eli siê
zdecydujemy na wiêksze i mocniejsze, mo-
g¹ przekroczyæ nawet 130 kg. Wysokoœæ
skrzyd³a zgodnie z prawem budowlanym
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 200 cm, a jego sze-
rokoœæ 90 cm. Je¿eli stare drzwi wejœciowe
maj¹ taki wymiar, to bez problemu wyko-
nawca zamontuje drzwi antyw³amaniowe –
chocia¿ w domach bardzo starych koniecz-
ne bêdzie sprawdzenie stanu œciany dooko-
³a drzwi. Sytuacja komplikuje siê, je¿eli
drzwi o standardowym wymiarze chcemy
zast¹piæ szerok¹ stolark¹ z przeszklon¹ nad-
stawk¹, czy bokami. Jest to oczywiœcie mo¿-
liwe, ale bêdzie wymaga³o znacznie wiêk-
szych nak³adów finansowych i zaanga¿owa-
nia dwóch ekip wykonawczych. O ile cena
drzwi standardowych to œrednio 3-5 tys.
brutto, drzwi z dodatkowymi panelami do-
oko³a i przeszkleniami kosztuj¹ od 10 tys. z³
wzwy¿. (Przy zakupie pamiêtajmy o spraw-
dzeniu w „dokumentach” czy maj¹ szk³o
wymaganej klasy antyw³amaniowej od P2
do P6. W domach jednorodzinnych stosuje
siê szyby P2, P3 i P4). 
Przed podjêciem ostatecznej decyzji, warto
poprosiæ o konsultacjê. Je¿eli kupujemy
drzwi z autoryzowanym monta¿em to pod-
czas obmiaru, mo¿emy poprosiæ monta¿y-
stê, aby oceni³, czy stara œciana nadaje siê do
monta¿u ciê¿kich drzwi. Powiêkszeniem

otworu powinien zaj¹æ siê fachowiec –
zmiany wymaga nadpro¿e, a mo¿e trzeba
wzmocniæ œcianê dooko³a nowego otworu.
Cena takiej us³ugi w województwie mazo-
wieckim to ok. 200-300 z³ za robociznê. Do-
piero po poprawnym przygotowaniu otwo-
ru, przyje¿d¿a ekipa montuj¹ca drzwi.
Wiêkszoœæ monta¿ystów podejmuje siê nie-
wielkich korekt otworów – do kilku centy-
metrów, ale bez wzmacniania nadpro¿a czy
œcian. Najlepszy sposób monta¿u stalowej
oœcie¿nicy drzwi to zamocowanie jej do mu-
ru za pomoc¹ kotew i obmurowanie. 

NAJLEPIEJ U PRODUCENTA
Stolarkê antyw³amaniow¹ najlepiej kupo-
waæ u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela – mamy wiêksze szanse na
poprawny monta¿ i wy¿sze upusty, otrzy-
mamy odpowiednie atesty i certyfikaty.
Drzwi antyw³amaniowe ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹, wiêc warto aby zak³ada³a je ekipa, któ-
ra zna dany model. Za dobre drzwi antyw³a-
maniowe uwa¿a siê takie, których oœcie¿ni-
ca, skrzyd³o i zamek wytrzymuj¹ w przybli-
¿eniu godzinn¹ próbê wywa¿enia, wy³ama-
nia lub przewiercenia. Zbudowane ze stalo-
wej ramy skrzyd³o jest wzmocnione kratow-
nic¹ z metalowych prêtów. Przestrzeñ miê-
dzy nimi wype³nia izolacja termiczna i aku-
styczna – z pianki poliuretanowej, we³ny
mineralnej lub styropianu. Ca³oœæ przykry-
ta jest blach¹ gruboœci 1,5-2 mm. Mo¿na ku-
piæ te¿ skrzyd³o, w którego konstrukcji znaj-
duj¹ siê obrotowe prêty stalowe – przekrêca-
j¹ siê podczas ciêcia. „Wyjêcie” skrzyd³a
uniemo¿liwiaj¹ dodatkowe bolce antywywa-
¿eniowe, które w przypadku przeciêcia za-
wiasów utrzymuj¹ skrzyd³o w oœcie¿nicy.
Aby ograniczyæ mo¿liwoœæ podwa¿enia
skrzyd³a, warto zainstalowaæ metalowy próg. 

JAKI ZAMEK, TAKIE DRZWI
Zamek (maksymalnie dwa) powinien byæ
atestowany, wpuszczany, centralny z wk³ad-

k¹ o klasie odpornoœci C.
Uruchamia on rygle, które
wysuwaj¹ siê w kilku kie-
runkach. Optymalna liczba
rygli to 7-8. Je¿eli chcemy ku-
piæ drzwi z ryglami wysuwaj¹-
cymi siê w dó³, musimy pamiê-
taæ o czyszczeniu otworów, ¿e-
by nie zalega³ w nich piasek. Za-
mek od zewn¹trz musz¹ zabezpieczaæ os³o-
ny z mocnej stali, które uniemo¿liwi¹ jego
przewiercenie. Klucz do drzwi powinien
mieæ zastrze¿one kopiowanie i jak najwiêk-
sz¹ liczbê kombinacji. Mo¿emy wybieraæ
wœród zamków tradycyjnych, elektronicz-
nych (otwieranych za pomoc¹ kodu, karty
magnetycznej, czy pilota) lub z podwójnym
systemem – w razie awarii mo¿na przejœæ
z elektroniki na zwyk³¹ mechanikê.       

ZNI¯KI NNA UUBEZPIECZENIE
Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe na-

gradzaj¹ posiadaczy drzwi antyw³amanio-

wych zni¿kami w sk³adkach nawet do 30 %.

Dla innych jest to konieczny warunek zawar-

cia umowy. I tak, na przyk³ad Warta S. A.

oferuje 20 % zni¿ki, Commercial Union 

Polska 10 %, a ju¿ w Polskim Towarzystwie

Ubezpieczeniowym nie otrzymamy zni¿ki ze

wzglêdu na drzwi antyw³amaniowe, ponie-

wa¿ s¹ one koniecznym warunkiem, ¿eby

w ogóle ubezpieczyæ maj¹tek. Jeœli drzwi

nie maj¹ wymaganego certyfikatu, to istnie-

je mo¿liwoœæ uzyskania zni¿ki na sam zamek

z certyfikatem oraz na blokady 

antywywa¿eniowe. Okazanie certyfikatu nie

jest wymagane w momencie ubezpieczenia,

ale niezbêdne, kiedy staramy siê o odszko-

dowanie.

Choæ pproducenci ooferuj¹
drzwi aantyw³amaniowe

z ró¿n¹ lliczb¹ rrygli,
nawet 116, tto ooptymalna iich

liczba tto 77-88

Masywnym ddrzwiom aantyw³amaniowym odrobiny
lekkoœci ddodaj¹ ffrezowania ii wwitra¿owe sszklane
wstawki
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LICZY SSIÊ KKLASA
Drzwiami antyw³amaniowymi potocznie nazywa siê drzwi o zwiêkszonej wytrzyma³oœci na w³ama-

nie. Prawdziwe drzwi antyw³amaniowe musz¹ mieæ klasê odpornoœci C wed³ug norm europejskich

3 lub 4. Klasê drzwi potwierdzaj¹ atesty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Centralnego Oœrodka

Badawczo-Rozwojowego Przemys³u Elementów Wyposa¿enia Budownictwa „Metalplast”, a od

1 stycznia 2006 r Instytutu Techniki Budowlanej – Oddzia³ Wielkopolski. 

Uwaga! Przed zakupem trzeba koniecznie sprawdziæ, czy drzwi maj¹ wymagane certyfikaty. Zdarza

siê, ¿e sprzedawcy – aby sprzedaæ towar – wprowadzaj¹ kupuj¹cych w b³¹d, sprzedaj¹c zwyczajne

drzwi wejœciowe, wyposa¿one w zamek z certyfikatem, jako pe³nowartoœciowe drzwi antyw³ama-

niowe.
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