
Sam dzwonek przy 

furtce to ju¿ prze¿ytek.

Teraz ka¿dy wyposa¿a

dom w domofon lub 

wideofon: zanim 

otworzy furtkê i wpuœci

goœcia, mo¿e go 

us³yszeæ i zobaczyæ.
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Dzwonek przy furtce informuje o przybyciu goœcia, ale zmusza do wyjœcia

z domu i otwarcia furtki kluczem. Domofon nie tylko umo¿liwia zdalne otwo-

rzenie furtki, ale równie¿ rozmowê z przybyszem. A przez wideofon mo¿na

nie tylko porozmawiaæ z goœciem, ale zobaczyæ kto przed furtk¹ stoi. 

Zamiast dzwonka
Budowa i dzia³anie domofonu nie jest skomplikowane. Najprostsze rozwi¹za-

nia dzia³aj¹ w systemie naprzemiennym, zwanym simplex: gdy mówi osoba

stoj¹ca przy bramie, nie s³ychaæ osoby bêd¹cej w domu. System duplex umo¿-

liwia natomiast prowadzenie rozmowy jednoczeœnie. 

Instalacja domofonowa to dwa urz¹dzenia – unifon i bramofon – po³¹czone

kablem lub bezprzewodowo. 

Unifon – to s³uchawka montowana w domu; mo¿na równie¿ kupiæ unifon

g³oœnomówi¹cy, bez s³uchawki. Furtka lub drzwi wejœciowe wyposa¿one w za-

mek elektromagnetyczny otworz¹ siê po naciœniêciu przycisku w unifonie. Kil-
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ka unifonów mo¿na wykorzystaæ do ³¹cz-

noœci wewnêtrznej – miêdzy pokojami czy

kondygnacjami domu, gdy w jednym domu

mieszkaj¹ np. dwie rodziny – niezbêdny

jest wówczas aparat z dodatkowymi przy-

ciskami wywo³ania. Unifon warto te¿ za-

montowaæ na ka¿dej kondygnacji, by na

odg³os dzwonka nie biegaæ po schodach:

z ka¿dego z nich bêdzie wówczas mo¿liwe

otwieranie drzwi wejœciowych. Wskazane

jest umieszczaæ unifony blisko okien, by

u³atwiæ sobie sprawdzanie, kto stoi przed

furtk¹. 

Bramofon to g³oœnik, mikrofon i dzwo-

nek umieszczone w tzw. kasecie zewnêtrz-

nej, zamontowanej na- lub podtynkowo na

s³upku przy furtce lub bramie. Bramofony

wykonuje siê najczêœciej z blachy. Obudo-

wy stalowe (nawet te zabezpieczone po-

w³ok¹ galwaniczn¹ i lakierem) szybko za-

czynaj¹ korodowaæ, dlatego lepiej zdecydo-

waæ siê na bramofon nierdzewny – alumi-

niowy lub mosiê¿-

ny i ochroniæ

urz¹dzenie nie-

wielkim daszkiem

przed deszczem

i œniegiem. Niektó-

re bramofony mo-

g¹ byæ po³¹czone

ze skrzynk¹ na li-

sty. Panel bramofo-

nu mo¿e byæ pod-

œwietlony diod¹

pod przyciskiem

wywo³ania.

Trzy systemy do wyboru
Wybieraj¹c domofon mamy do wyboru trzy

systemy sterowania: najprostszy – analogo-

wy, bardziej skomplikowany – cyfrowy

oraz trzeci – analogowo-cyfrowy. 

Analogowy. Ka¿dy unifon po³¹czony jest

z bramofonem oddzielnym kablem. System

analogowy idealnie sprawdza siê w do-

mach jednorodzinnych ze wzglêdu na nie-

wielk¹ liczbê urz¹dzeñ: przewa¿nie jeden

bramofon i jeden lub dwa unifony. Im ich

wiêcej, tym gorsza by³aby jakoœæ po³¹czeñ,

dlatego w domu, w którym potrzeba wielu

urz¹dzeñ (bo na przyk³ad mieszka w nim

kilka rodzin) lepiej sprawdzaj¹ siê systemy

cyfrowe.

Cyfrowy. Sk³ada siê z centralki cyfrowej

i unifonów wyposa¿onych w dekodery.

Centrala ma numeryczn¹ klawiaturê, na

której wybija siê odpowiedni numer lub

kod dostêpu, ¿eby otworzy³y siê drzwi lub

furtka. W takich domofonach mo¿na regu-

lowaæ czas otwarcia zamka, d³ugoœæ dzwo-

nienia lub rozmowy. Konstrukcja unifonów

w systemie cyfrowym sprawia, ¿e nawet

gdy s³uchawka jest Ÿle od³o¿ona, urz¹dze-

nie dzia³a prawid³owo, co nie jest mo¿liwe

w czêœci systemów analogowych. 

Liczba przewodów w takim systemie jest

niezale¿na od tego, jak wiele osób korzysta

z urz¹dzenia; on sam mo¿e byæ po³¹czony

z systemem ochrony budynku. 

Analogowo-cyfrowy. Jest kombinacj¹

dwóch systemów, w którym analogowe uni-

fony ³¹czone s¹ z cyfrowym bramofonem.

Drzwi otwiera siê kodem lub kart¹ kodow¹. 

Najprostsze domofony przewodowe mo¿na

kupiæ ju¿ za 200-300 z³. Instalacjê wewnêtrz-

n¹ ukrywa siê natynkowo, w bruzdach pod

tynkiem lub w listwach pod³ogowych. Wa¿-

ne jest by instalacja domofonowa by³a praw-

dzona jako oddzielna i zamontowana

w osobnej puszce. Przewody zewnêtrzne

uk³ada siê w gruncie na g³êbokoœci 20-80 cm,

dlatego warto pomyœleæ o tym przed zago-

spodarowaniem ogrodu przed domem. 
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Zasilanie domofonów i wideofonów
Systemy domofonowe i wideofonowe pracuj¹ na obni¿onym napiêciu 12 lub 24 V. Wyma-

gaj¹ wiêc zasilacza, który najczêœciej umieszcza siê w budynku na tablicy bezpieczniko-

wej. Obwód 230 V zasilaj¹cy uk³ad i po³¹czony z zasilaczem wymaga zabezpieczenia wy-

³¹cznikiem nadmiarowopr¹dowym 10 A. 

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo u¿ytkowania zasilacz powinien mieæ wymagan¹ ochronê

przeciwpora¿eniow¹ zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi normami; potwierdza j¹ znak CE, który

powinien znajdowaæ siê na zasilaczu lub na wszystkich elementach (zasilaczu, unifonie

i bramofonie).
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Unifon to s³uchawka przez któr¹

rozmawia siê z osob¹ stoj¹c¹ przed furtk¹
Podstawowym zabezpieczeniem domu jest

domofon (a) lub wideofon (b) zamontowany przy

wejœciu na teren posesji

Domofony i wideofony
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G³êbokoœæ prowadzenia kabla w gruncie zale¿y

do tego czy nawierzchnia jest utwardzona, czy nie

piasek 10 cm

niebieska
taœma ostrzegawcza

grunt
rodzimy 15 cm

piasek 20 cm

kabel w os³onie

grunt rodzimy

kostka brukowa

g³êbokoœæ 660 ccm

g³êbokoœæ 880 ccm

grunt
rodzimy 45 cm

niebieska
taœma ostrzegawcza

grunt
rodzimy 15 cm

piasek 20 cm

kabel w os³onie

grunt rodzimy

Bramofon wykonany 

z aluminium jest odporny na

zniszczenia i nie rdzewieje

Unifony zainstalowane w kilku miejscach

uwolni¹ od biegania po domu, gdy ktoœ 

zadzwoni do furtki
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Domofony bez kabla
Monta¿ domofonów przewodowych nie

jest skomplikowany, ale wymaga ¿mudnej

pracy zwi¹zanej z prowadzeniem kabli

w ziemi i œcianach. Alternatyw¹ dla nich

s¹ domofony sterowane drog¹ radiow¹. Ta-

ki domofon umo¿liwia otwieranie furtki

z dowolnego miejsca domu: wystarczy tyl-

ko nacisn¹æ odpowiedni przycisk w pilo-

cie, a on drog¹ radiow¹ uruchomi zamek

elektromagnetyczny. Rozwi¹zanie takie ma

jednak wa¿ny minus: jest du¿o dro¿sze

(nawet dwukrotnie) od domofonu tradycyj-

nego, a ponadto sygna³ radiowy mo¿e zo-

staæ „przejêty” przez potencjalnych w³a-

mywaczy. 

A mo¿e bramotelefon? 
Alternatyw¹ zarówno dla systemu przewo-

dowego, jak i radiowego jest bramotelefon.

W urz¹dzeniu takim wykorzystuje siê ist-

niej¹ce w domu przewody telekomunika-

cyjne, a jako unifon s³u¿y telefon. Jak ka¿-

da nowinka techniczna, takie rozwi¹zanie

nie jest tanie i g³ównie z tego powodu

– ma³o popularne. Do kasety rozmównej

montowanej przy furtce, trzeba bowiem do-

kupiæ centralê telefoniczn¹, która kosztuje

min. 500 z³. 

Okiem kamery
Nie z ka¿dego domu dobrze widaæ furtkê. Cza-

sem jest na to za daleko lub zas³ania j¹ ¿ywo-

p³ot: wtedy naszymi oczami mo¿e byæ kamera

zamontowana w wideofonie. Jest to miniaturo-

we urz¹dzenie o du¿ym k¹cie widzenia, które

w dodatku „widzi” równie¿ w nocy dziêki pod-

œwietlaniu stoj¹cego przed furtk¹ przybysza

wi¹zk¹ promieni podczerwonych. System

TEMAT NNUMERU Dom bezpieczny i inteligentny

Bezprzewodowy domofon nie wymaga ani

okablowania, ani zasilania. Mo¿e mieæ zasiêg do

400 m w terenie otwartym i dzia³aæ na w³asnym 

zasilaniu bateryjnym nawet 4 lata
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Co mo¿e domofon?
Nowoczesne domofony oprócz tego, ¿e

umo¿liwiaj¹ nawi¹zanie rozmowy oraz

otworzenie (lub nie) furtki, mog¹ mieæ rów-

nie¿ inne po¿yteczne funkcje i udogodnie-

nia.

Jeœli domofon wyposa¿ony jest w zamek

szyfrowy, nie musimy nosiæ klucza do

furtki, bo otworzymy j¹ za pomoc¹ wy-

stukiwanego na klawiaturze (przewa¿nie

czterocyfrowego) kodu. 

Niektóre domofony umo¿liwiaj¹ samo-

dzieln¹ zmianê kombinacji cyfrowej szy-

fru. Ka¿dorazowe u¿ycie kodu sygnalizo-

wane jest w domu sygna³em dŸwiêkowym. 

Urz¹dzenie mo¿e mieæ klawiaturê bez

przycisków – dotykow¹. Jest ona bar-

dziej odporna na uszkodzenia mecha-

niczne – zarówno powstaj¹ce w wyniku

naturalnego zu¿ycia, jak i te, które s¹

skutkiem dewastacji. 

Domofon z zasilaniem awaryjnym nie

przerywa pracy nawet wtedy, gdy nast¹pi

awaria pr¹du. 

Specjalnym udogodnieniem dla osób

niewidomych i s³abo widz¹cych jest

opcja sygnalizacji g³osem. Domofon sy-

gnalizuje wtedy akustycznie, jakich przy-

cisków dotykamy. 

Urz¹dzenie mo¿e tak¿e przypominaæ

o przypadkowym pozostawieniu otwar-

tych drzwi wejœciowych. 

Domofon wyposa¿ony w zestaw g³oœno

mówi¹cy umo¿liwia komunikacjê z pane-

lem bez u¿ycia tradycyjnej s³uchawki. 

Domofon mo¿e po naciœniêciu odpo-

wiedniego przycisku w³¹czaæ oœwietle-

nie na klatce schodowej, dziêki czemu

nie trzeba b³¹dziæ w ciemnoœciach po

korytarzu, szukaj¹c po omacku 

w³¹cznika.

Wideodomofon mo¿na rozbu-

dowaæ o dodatkowe unifony, 

bêdzie wówczas pe³ni³ równie¿

funkcjê interkomu

fo
t.

 F
e
rm

a
x

fo
t.

 A
ks

o
n

e
t

domofony.qxd  2008-02-26  09:18  Page 80



mo¿na wyposa¿yæ dodatkowo w szerokok¹tny obiektyw poszerzaj¹cy

pole widzenia. W domu zainstalowany jest miniaturowy – najczêœciej

czarno-bia³y – monitor. W wideodomofonach stosuje siê równie¿ ka-

mery kolorowe z ciek³okrystalicznymi monitorami. Niestety, jakoœæ

obrazu jest wtedy daleka od doskona³oœci (niska rozdzielczoœæ), a goœæ

musi byæ dodatkowo oœwietlony. Kamera w³¹cza siê po wciœniêciu

przycisku na bramofonie. W niektórych modelach mo¿na j¹ urucho-

miæ, wciskaj¹c przycisk przy unifonie. 

Wideodomofon mo¿e równie¿ rejestrowaæ obrazy. Gdy nie ma nikogo

w domu, a kamera zostanie przez jakiegoœ przybysza uruchomiona

przyciskiem przy furtce, przeka¿e ona jego zarejestrowany obraz do

pamiêci – wraz z dat¹ i godzin¹ wizyty, co mo¿na potem odtworzyæ.

Jest to przydatne, jeœli domownicy czêsto przebywaj¹ poza domem. Po

w³¹czeniu odpowiedniej funkcji w unifonie kamera bêdzie rejestrowa-

³a obraz automatycznie, zapamiêtuj¹c go w okreœlonych odstêpach

czasu – bêdzie to wiêc rodzaj monitoringu.

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów oraz przyk³adowe ceny

produktów podajemy na nastêpnej stronie.

O instalacji domofonowej lub wideofono-

wej najlepiej pomyœleæ ju¿ na etapie 

budowy domu: zaprojektowaæ jak bêdzie 

przebiegaæ wewn¹trz domu i którêdy j¹

wyprowadziæ na zewn¹trz. I nie zapomnieæ

o doprowadzeniu do furtki kabla wielo¿y³o-

wego do domofonu i w zale¿noœci od 

wybranego modelu wideofonu

– równie¿ kabla koncentrycznego

”

”

Przed zakupem
Mo¿liwoœci kontrolowania i sterowania otwieraniem i zamy-

kaniem furtki czy bramy jest naprawdê wiele, wiêc mo¿na je

dobraæ nie tylko do potrzeb, ale i na w³asn¹ kieszeñ. Zawsze

warto przy tym kierowaæ siê zdrowym rozs¹dkiem: jeœli na

przyk³ad z okna kuchennego dobrze widaæ, czy i kto stoi

przed furtk¹, nie ma sensu inwestowaæ w najnowoczeœniej-

szy wideofon. 

Zawsze warto natomiast kupowaæ urz¹dzenia znanej firmy

i korzystaæ z monta¿u autoryzowanych instalatorów, którzy

dadz¹ gwarancjê nie tylko na urz¹dzenie, ale równie¿ na wy-

konan¹ us³ugê.
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Niektóre wideofony, w których zamontowane s¹ kamery,  wyposa¿one

s¹ w diody podczerwieni umo¿liwiaj¹ce obserwacjê ogrodu bez

dodatkowego oœwietlenia równie¿ w nocy
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