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Jaki system wybraæ?
Urz¹dzenia domofonowe i wideodomofonowe mog¹ pracowaæ w systemach analogowym

lub cyfrowym. Analogowy jest prostszy i tañszy, ka¿dy unifon jest w nim po³¹czony

z bramofonem oddzielnym przewodem. Dobrze siê sprawdza w ma³ych instalacjach, gdy¿

im wiêcej unifonów pod³¹czonych jest do bramofonu, tym gorsza jest jakoœæ przekazu. 

Gdy chcemy pod³¹czyæ wiêcej ni¿ dwa unifony, warto zdecydowaæ siê na system cyfrowy.

Mo¿emy go rozbudowaæ o ró¿ne, przydatne funkcje – dodatkowo obs³ugiwaæ bramê 

wjazdow¹, regulowaæ czas dzia³ania elektrozamka w furtce, otwieraæ j¹ za pomoc¹ kodu

cyfrowego, a tak¿e ca³y system po³¹czyæ z systemem ochrony budynku.

Budowa domofonu jest prosta. Sk³ada siê on z dwóch paneli: zewnêtrznego

bramofonu i wewnêtrznego unifonu. Bramofon, zawieraj¹cy g³oœnik, mikrofon

i przycisk dzwonka umieszcza siê przy furtce, a unifon ze s³uchawk¹ – w domu.

Unifon warto zamontowaæ

w pobli¿u okna, przez

które widaæ wejœcie na

teren dzia³ki – w trakcie

rozmowy mo¿na spraw-

dziæ, co siê dzieje przy

furtce, wiadomo tak¿e,

kiedy j¹ otworzyæ, gdy

goœæ opuszcza posesjê.

Z czego zbudowany jest domofon i gdzie
go nale¿y montowaæ?

¯eby nasz œwie¿o wybudowany
dom nie sta³ siê ³atwym

k¹skiem dla z³odziei, warto
wyposa¿yæ go w odpowiednie
zabezpieczenia. A dla w³asnej

wygody – w system automatyki
budynku. A mo¿e warto

po³¹czyæ oba systemy
w jednym? I obni¿yæ przy okazji 
wydatki na utrzymanie domu?

Chocia¿ odpowiedŸ wydaje siê oczywista, nie zawsze warto dop³acaæ do dro¿szego

wideodomofonu. Je¿eli furtka jest dobrze widoczna i to zarówno w dzieñ, jak i w nocy,

zwyk³y domofon wystarczy – przez okno sprawdzimy, kto przyszed³.

Je¿eli jednak z domu nie widaæ furtki albo jest ona tak wykonana, ¿e nie widaæ, kto za

ni¹ stoi lub ulica jest s³abo oœwietlona, warto kupiæ wideodomofon.

Co lepsze – domofon czy wideodomofon?

Dom bezpieczny i… myœl¹cy

Domofon zapewnia jedynie komunikacjê g³osow¹. Wideodomofon jest dro¿szy,

zapewnia jednak wiêcej mo¿liwoœci kontroli tego, co siê dzieje wokó³ wejœcia do domu

– na ekranie widaæ, kto stoi przy wejœciu na teren posesji.

Czym siê ró¿ni domofon
od wideodomofonu?

Domofon ssk³ada ssiê

z bbramofonu ((a)

i uunifonu ((b)

a) ffot. FFermax

b) ffot. CCyfral

Jak zbudowany jest
wideodomofon?

Podobnie jak domofon, sk³ada siê on z dwóch

elementów: wideobramofonu (zwanego

w skrócie bramofonem) i wideounifonu

(w skrócie – unifonu). W bramofonie, oprócz

mikrofonu i g³oœnika, zamontowana jest tak¿e

kamera. Dziêki niej zobaczymy, kto stoi przy

wejœciu. Kamera mo¿e byæ monochromatycz-

na, albo kolorowa, sta³a lub ruchoma. W nie-

których modelach bramofonów „oko” kamery

jest wbudowane w panel zewnêtrzny w taki

sposób, ¿e jest zupe³nie niewidoczne. Dziêki

temu osoba stoj¹ca przy wejœciu nawet nie wie,

¿e jest obserwowana – wideobramofon z wy-

gl¹du przypomina standardowy bramofon.

Unifony standardowo montuje siê na œcianie,

chocia¿ bywaj¹ w sprzeda¿y modele przezna-

czone do postawienia na biurku lub szafce.

W piêtrowym domu warto zamontowaæ uni-

fon na ka¿dej kondygnacji. Oprócz wygody

w obs³udze bramofonu, uzyskujemy tak¿e

sprawnie dzia³aj¹cy interkom, zapewniaj¹cy

mo¿liwoœæ komunikacji pomiêdzy poszczegól-

nymi aparatami.

Wideodomofon ssk³ada ssiê

z wwideobramofonu ((a) ii wwideounifonu ((b) ((fot. GGenway)

a) b)
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Standardowo unifon ³¹czymy z bramofonem za pomoc¹

kabla elektrycznego. Musi to byæ odpowiedni przewód,

przeznaczony do prowadzenia w gruncie, u³o¿ony na

odpowiedniej g³êbokoœci (jest ona uzale¿niona od rodzaju

nawierzchni) i przy zachowaniu wymaganych odleg³oœci

od rur wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych itp.

Mocuj¹c kabel do s³upka ogrodzeniowego, musimy zabez-

pieczyæ go przed przeciêciem lub zniszczeniem. Warto

tak¿e zabezpieczyæ siê przed zanikiem napiêcia w insta-

lacji – zw³aszcza, gdy sytuacje takie zdarzaj¹ siê u nas

czêsto. Rozwi¹zaniem jest wtedy zamontowanie zasilacza

awaryjnego, tzw. UPS-a. Mo¿na do niego dodatkowo

pod³¹czyæ inne wa¿ne dla nas urz¹dzenia, np. komputer.

W systemie bezprzewodowym ³¹cznoœæ odbywa siê na

drodze radiowej, dziêki czemu nie ma kabla i zwi¹zanych

z nim niedogodnoœci. Niestety jest on bardziej podatny na

zak³ócenia, np. w czasie wichury lub wy³adowañ atmos-

ferycznych.

Jak zabezpieczyæ dom przed z³odziejem?
Bezpieczny dom to nie tylko stabilne mury, sprawne instalacje, ale tak¿e zabezpieczenie budynku i zamieszka³ych w nim osób

przed w³amaniem lub napadem.

Masywne drzwi i patentowe zamki czêsto nie bêd¹ wystarczaj¹c¹ ochron¹, zw³aszcza, gdy mieszkamy z dala od s¹siadów, a do

œrodka ³atwo mo¿na dostaæ siê przez okno czy wy³az dachowy. Dlatego oprócz dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego

w postaci krat, szyb antyw³amaniowych warto zainstalowaæ system alarmowy, który zasygnalizuje próbê w³amania, powiadomi

osoby mog¹ce interweniowaæ w takiej sytuacji.

Planuj¹c za³o¿enie systemu alarmowego w naszym domu musimy

przede wszystkim okreœliæ, jakie czêœci posesji i budynku maj¹ byæ

chronione oraz w jaki sposób sygnalizowane bêdzie pojawienie siê

niepo¿¹danych osób. Ju¿ samo wejœcie kogoœ na teren dzia³ki mo¿e

uruchamiaæ alarm, ale trzeba liczyæ siê wtedy z mo¿liwoœci¹ wywo³ywa-

nia fa³szywych alarmów przez zwierzêta, czy te¿ warunki pogodowe.

Dlatego na zewn¹trz instalujemy raczej urz¹dzenia sygnalizuj¹ce

naruszenie chronionego obszaru w postaci np. zapalenia oœwietlenia

zewnêtrznego lub krótkiej sygnalizacji dŸwiêkowej. Natomiast pe³ny alarm

powinno wywo³ywaæ wejœcie lub próba w³amania do gara¿u, budynku gospodar-

czego, gdy¿ mo¿na tam zamontowaæ czujniki odporne na przypadkowe uru-

chomienie. Sam budynek musi byæ podzielony na strefy chronione, w³¹czane

niezale¿nie, co pozwoli na ochronê obiektu tak podczas nieobecnoœci, jak i w cza-

sie przebywania mieszkañców w budynku. Wszystkie te funkcje mog¹ byæ reali-

zowane przez kilka niezale¿nych systemów lub te¿ przez jedn¹ programowan¹

centralê do której doprowadzone s¹ sygna³y ze wszystkich chronionych obszarów.

Jak wyznaczyæ strefy ochrony wokó³ domu?

Standardowo bbramofon ³³¹czy ssiê zz uunifonem zza ppomoc¹ kkabla eelektrycznego

Jak po³¹czyæ unifon z bramofonem?

tablica rozdzielcza

wideofon

przepust w miejscu 

przejœcia

przez œcianê

panel zewnêtrzny

wideofonu

strefa I

ogrodzenie

strefa III

przegrody zewnêtrzne budynku

strefa IV

wnêtrze domu

strefa II

teren posesji

Schemat ppodzia³u nna sstrefy oochrony pposesji

Podzia³ ddomu nna sstrefy uumo¿liwia wwy³¹czenie aalarmu ww tej cczêœci

domu, ww kktórej pprzebywaj¹ ddomownicy, aa uuruchomienie ggo

w pomieszczeniach, kktóre ww ddanym cczasie nnie ss¹ uu¿ywane

(np. ww ggara¿u llub nna pparterze)

III strefa

poddasze

IV strefa

gara¿

II strefa

piêtro

I strefa

parter
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PrzekaŸnikiem informacji o pojawieniu siê kogoœ w chronionej strefie, próbie w³amania, a tak¿e wydzielaniu siê dymu czy gazu, s¹ czujniki

reaguj¹ce na zmiany w otoczeniu. Do najczêœciej stosowanych nale¿¹ czujniki ruchu wykorzystuj¹ce bierne promieniowanie podczerwone (PIR)

emitowane przez ka¿dy obiekt. Wartoœæ tego promieniowania zale¿y od temperatury i masy obiektu, a czujnik reaguje na jego zmiany powy¿ej

nastawionego progu zadzia³ania. Jeœli w polu widzenia czujnika znajdzie siê osoba lub zwierzê, czujnik zareaguje uruchamiaj¹c alarm. Czujniki

PIR w systemach alarmowych s¹ tak zbudowane, ¿e ograniczaj¹ mo¿liwoœæ wywo³ania fa³szy-

wych alarmów dziêki wbudowanym uk³adom elektronicznym analizuj¹cym charakter zmian

promieniowania podczerwonego. Maj¹ one równie¿ mo¿liwoœæ regulowania czu³oœci zadzia³ania

oraz zmianê k¹ta widzenia, co pozwala na powiêkszenie lub zawê¿enie chronionego obszaru.

Promieniowanie podczerwone wykorzystywane jest równie¿ w tzw. barierach na podczerwieñ,

gdzie przekroczenie okreœlonej linii wywo³uje alarm. W tych uk³adach znajduj¹ siê dwa

urz¹dzenia – nadajnik wysy³aj¹cy niewidzialne promienie podczerwone i odbiornik reaguj¹cy na

jego zak³ócenie. Bariery s¹ mniej wra¿liwe na przypadkowe uaktywnienie i dzia³aj¹ na odleg³oœæ

do kilkudziesiêciu metrów, ale ³atwiej je obejœæ. Próbê wybicia szyby czy wywa¿enia drzwi syg-

nalizuj¹ proste czujniki z wy³¹cznikiem mechanicznym lub kontaktronem. Zwolnienie przy-

cisku albo odsuniêcie magnesu w przypadku wstrz¹su, otwarcia drzwi powoduje zwarcie styków

i uruchomienie alarmu. Czujniki te mog¹ s³u¿yæ równie¿ do kontroli zamkniêcia okien i drzwi

bez koniecznoœci obchodzenia ca³ego domu. Prostym, ale skutecznym sposobem sygnalizowania

wejœcia kogoœ w obszar normalnie niedostêpny (np. po³aæ dachowa, rynny) jest rozci¹gniêcie

cienkiego drutu, który ³atwo zerwie siê przy zaczepieniu o niego. Pod³¹czony do systemu alar-

mowego w sytuacji rozwarcia pêtli uruchomi sygnalizacjê. 

Zagro¿enie dla naszego mienia i ¿ycia stanowi równie¿ po¿ar czy ulatniaj¹cy siê gaz. Dlatego

w systemach alarmowych instalowane s¹ tak¿e czujniki dymu i gazu umieszczone w  miejscach

wyst¹pienia potencjalnego zagro¿enia. Wyposa¿one s¹ one w detektory pó³przewodnikowe

reaguj¹ce na pojawienie siê w powietrzu niebezpiecznych zwi¹zków. 

Co uruchamia alarm?

System aalarmowy uuruchamiany jjest pprzez zzamontowane

w oodpowiednich mmiejscach cczujniki. NNajczêœciej

stosowane ss¹ ppasywne cczujki ppodczerwieni ((PIR) ((a),

kontaktrony ((b) ii cczujniki ddymu ((c)

Próbê ssforsowania oogrodzenia wwykryje pprzymocowany

do nniego kkabel ssensorowy ((fot. RRaban)

a) ffot. SSatel b) ffot. RRobert

Bosch

Security

Systems

c) ffot. PPolon-AAlfa

Sygna³y o wyst¹pieniu zagro¿enia pochodz¹ce z poszczegól-

nych czujników musz¹ spowodowaæ okreœlon¹ reakcjê

w postaci uruchomienia syreny alarmowej, lampy b³yskowej

albo powiadomienia osób mog¹cych interweniowaæ. Konieczna

jest do tego centrala elektroniczna, która przetwarza

dochodz¹ce do niej sygna³y na impulsy za³¹czaj¹ce urz¹dzenia

alarmowe. Nowoczesne centrale pozwalaj¹ równie¿ na ich pro-

gramowanie, dziêki czemu mo¿na selektywnie w³¹czaæ

i wy³¹czaæ okreœlone czujniki, dostosowaæ rodzaj alarmu do

sygnalizowanego zagro¿enia za poœrednictwem tzw. manipula-

tora. Z tak¹ central¹ wspó³pracuj¹ kasety steruj¹ce, umiesz-

czone np. w pobli¿u wejœcia, przy sypialni. Mo¿emy wtedy

wygodnie

sterowaæ prac¹

systemu

i za³¹czaæ go

zarówno gdy

wszyscy

wychodz¹

z domu, jak i na

noc, kiedy

wewn¹trz

dozorowana jest

tylko czêœæ

domu.

Centrala zawiera

równie¿ akumu-

latorowe zasi-

lanie awaryjne,

które umo¿liwia dzia³anie systemu w przypadku awarii sieci

lub celowego odciêcia pr¹du. O funkcjonowaniu instalacji alar-

mowej podczas naszej nieobecnoœci mo¿emy siê dowiedzieæ

z informacji wyœwietlanych na ciek³okrystalicznym panelu.

W przypadku np. próby w³amania dowiemy siê, który czujnik

zosta³ uruchomiony i kiedy to siê sta³o.

Trzeba pamiêtaæ, ¿eby centralê umieœciæ w takim miejscu,

które jest dozorowane przez czujniki, a samo urz¹dzenie zabez-

pieczyæ przed ³atwym do niego dostêpem, gdy¿ jej uszkodzenie

parali¿uje ca³y system alarmowy.Do kkomunikacji zz uu¿ytkownikiem ss³u¿y mmanipulator ((fot. SSatel)

Centrala aalarmowa zzbiera iinformacje zz uurz¹dzeñ, kktóre zznajduj¹ ssiê zz jjej llewej

strony nna sschemacje ii w pprzypadku zzagro¿enia pprzesy³a jje ddalej, ppowiadamiaj¹c

za³ogê iinterwencyjn¹, uuruchamiaj¹c ssygnalizacjê œœwietlno-aakustyczn¹, ppowiadamia-

j¹c oo zzdarzeniu ww³aœciciela ddomu

Do czego s³u¿y centrala alarmowa?

czujki

manipulator

pilot

alarmowy

ukryty przycisk

sygnalizator

akustyczno-dŸwiêkowy

agencja ochrony

telefon stacjonarny

telefon komórkowy

pilot

klucz
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System alarmowy

mo¿e byæ bezprze-

wodowy lub

przewodowy.

Poniewa¿

wariant pier-

wszy jest du¿o

dro¿szy, wiêkszoœæ osób decyduje siê na

monta¿ kabli pomiêdzy czujkami a cen-

tral¹ alarmow¹. A to najlepiej wykonaæ

przed wykoñczeniem wnêtrz.

System radiowy jest dro¿szy, ale nie

wymaga prowadzenia kabli. Jego monta¿

jest szybszy, mo¿na te¿ go wykonaæ

w domu ju¿ zamieszkanym – bez kucia

œcian. W tak zabezpieczonym domu trze-

ba jednak pamiêtaæ o wymianie baterii

w ka¿dej czujce, co jest niewygodne, gdy¿

czujki montuje siê zazwyczaj tu¿ pod

sufitem.

Wad¹ systemu radiowego jest mo¿liwoœæ

zak³ócenia jego pracy równie¿ drog¹

radiow¹.

Zabezpieczenie przed tym jest mo¿liwe,

ale trzeba za to dodatkowo zap³aciæ.

Przy wspó³czesnym stanie techniki,

niemal ka¿d¹ czynnoœæ zwi¹zan¹

z u¿ytkowaniem domu mo¿na zautomaty-

zowaæ tak, ¿e udzia³ cz³owieka ograniczy

siê do zaprogramowania urz¹dzeñ steruj¹-

cych. Jednak aby uk³ad automatyki móg³

funkcjonowaæ, niezbêdne s¹ jeszcze co

najmniej dwa elementy – czujnik reaguj¹-

cy na zmiany nastawionej wartoœci

i urz¹dzenie wykonawcze. Powszechnie

znanym przyk³adem automatycznego

urz¹dzenia jest przygrzejnikowy zawór

termostatyczny. Pokrêt³em (programa-

torem) ustawiamy w nim wymagan¹ tem-

peraturê, natomiast wbudowany w g³o-

wicê mieszek termostatyczny (czujnik)

przymyka lub otwiera zawór przep³y-

wowy (urz¹dzenie wykonawcze)

w zale¿noœci od zmian temperatury

otoczenia. Dziêki temu przez grzejnik

przep³ywa mniej lub

wiêcej wody, co

wp³ywa na jego moc

ciepln¹ dostosowan¹

do aktualnie panuj¹-

cych warunków.

Opisany regulator

automatyczny jest

urz¹dzeniem

mechanicznym,

natomiast w rozbu-

dowanych systemach

sterowania wyko-

rzystuje siê przede

wszystkim uk³ady

elektryczne i elek-

troniczne, dok³ad-

niejsze i pewniejsze w dzia³aniu. Sygna³y

miêdzy poszczególnymi elementami tych

urz¹dzeñ przesy³ane s¹ przewodem elek-

trycznym, drog¹ radiow¹ lub przy pomo-

cy promieni podczerwonych, co umo¿li-

wia po³¹czenia miêdzy nimi nawet na

du¿e odleg³oœci. Automatycznej regulacji

mo¿e byæ poddawany tylko jeden para-

metr (np. temperatura pomieszczeñ), ale

coraz czêœciej instalowane s¹ urz¹dzenia

reaguj¹ce na kilka parametrów (np. tem-

peraturê, wilgotnoœæ powietrza, zawartoœæ

dwutlenku wêgla), a mikroprocesor steru-

je prac¹ ogrzewania, wentylacji czy na-

wil¿ania. Uk³ady automatyki dzia³aj¹

w sposób skokowy – po przekroczeniu

nastawionej wartoœci za³¹cza siê urz¹dze-

nie wykonawcze, albo te¿ p³ynnie, pro-

porcjonalnie do wielkoœci zmian nastêpu-

je przesterowanie uk³adu.

Jak dzia³a system automatyki domu?

Postêpuj¹ca automatyzacja w wielu dzie-

dzinach ¿ycia wkroczy³a równie¿ do pry-

watnych domów, a elektroniczne

urz¹dzenia coraz czêœciej zastêpuj¹ nas

przy codziennej kontroli i obs³udze insta-

lacji domowych i wyposa¿enia domu. Pow-

sta³ nawet termin „inteligentny dom”,

którym okreœlamy budynki wyposa¿one

w uk³ady kontrolno-steruj¹ce m.in. ogrze-

waniem, oœwietleniem, wentylacj¹,

w zale¿noœci od nastawionego programu

i zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia.

Instalacje „inteligentnego domu” s³u¿¹ nie

tylko wygodzie mieszkañców, ale przyczy-

niaj¹ siê równie¿ do oszczêdnego gospo-

darowania energi¹, zapewniaj¹ w³aœciwy

mikroklimat pomieszczeñ, zwiêkszaj¹ bez-

pieczeñstwo ¿ycia mieszkañców.

Co to jest inteligentny dom?

Nawet najlepszy system alarmowy nie

uchroni nas przed stratami, jeœli sygna³

o zagro¿eniu nie spowoduje reakcji ze

strony s¹siadów. Dlatego w coraz

liczniejszych miejscowoœciach dzia³aj¹

firmy ochroniarskie zajmuj¹ce siê moni-

toringiem chronionych obiektów. Przy

takim systemie uruchomienie alarmu

w domu powoduje skierowanie za³ogi

interwencyjnej, która na miejscu

sprawdza przyczynê zagro¿enia.

Domowa instalacja alarmowa musi byæ

w takim systemie dostosowana do

wspó³pracy z nadajnikiem radiowym,

s³u¿¹cym do ³¹cznoœci z ochron¹. 

Oprócz dzia³añ interwencyjnych system

monitoringu stale kontroluje

funkcjonowanie centrali, wykrywaj¹c 

np. jej awariê, odciêcie zasilania oraz

pozwala na zdalne ustalenie przyczyny

alarmu np. czy jest to po¿ar czy te¿ w³a-

manie do budynku.

Czy monitoring jest
niezbêdny?

System radiowy
czy kablowy?

W iinteligentnym ddomu mmo¿emy kkontrolowaæ ppracê

wszystkich iinstalacji ((fot. MMerten)

Do kkomunikacji zz ssystemem ii zzarz¹dzania jjego pprac¹ ss³u¿y ppanel zz ddotykowym

wyœwietlaczem. UUmo¿liwia oon iintuicyjne ssterowanie ssystemami ii ³³atw¹ iich

kontrolê ((fot. TTema)
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Samoczynne zapalenie siê oœwietlenia zewnêtrznego po zapadniêciu zmroku czy automatyczne w³¹czenie lampy,

gdy znajdziemy siê w polu widzenia czujnika ruchu, nie wywo³uje ju¿ niczyjego zdziwienia, a urz¹dzenia te coraz

czêœciej staj¹ siê standardowym wyposa¿eniem domu. Czujniki natê¿enia oœwietlenia mog¹ byæ równie¿ wyko-

rzystywane do sterowania opuszczaniem i podnoszeniem rolet, jeœli s¹ one wyposa¿one w elektryczne mechanizmy

zwijaj¹ce. Uzyskujemy dziêki temu automatyczne zas³onienie okna przed nadmiernym nas³onecznieniem albo

samoczynne opuszczenie rolet w porze nocnej. Natomiast czujniki ruchu s¹ powszechnie wykorzystywane w insta-

lacjach alarmowych, sygnalizuj¹c pojawienie siê kogoœ w chronionej strefie. Mog¹ równie¿ sterowaæ samoczynnym

otwieraniem drzwi, bramy, w³¹czaæ oœwietlenie w ciemnych korytarzach. Wa¿ne dla bezpieczeñstwa mieszkañców

s¹ urz¹dzenia sygnalizuj¹ce o zagro¿eniu w wyniku ulatniania siê gazu lub te¿ pojawieniu siê dymu. Detektory

gazu zamontowane w pomieszczeniach, gdzie dochodzi instalacja gazowa, informuj¹ sygna³em dŸwiêkowym 

i œwietlnym o wyst¹pieniu nieszczelnoœci, a tak¿e mog¹ automatycznie

odci¹æ dop³yw gazu do budynku. Podobnie zareaguj¹ czujniki dymu

w razie pojawienia siê po¿aru. Jeœli dom zosta³ wyposa¿ony w przeciw-

po¿arow¹ instalacjê zraszaj¹c¹, zostanie ona uruchomiona, gdy temperatura

w zadymionym pomieszczeniu nadmiernie wzroœnie. 

Niezale¿ne instalacje sygnalizuj¹ce zagro¿enia czêsto pod³¹czane s¹ do

elektronicznej centrali, która umo¿liwia powiadomienie w³aœcicieli tele-

fonem przewodowym lub komórkowym o uruchomieniu alarmu. Centrale

te mog¹ równie¿ wspó³pracowaæ z systemem monitoringu, który

bezpoœrednio alarmuje s³u¿by interwencyjne. Zainstalowanie urz¹dzenia

pozwalaj¹cego na telefoniczne po³¹czenie centrali domowej z przebywaj¹-

cym poza domem w³aœcicielem, umo¿liwia nie tylko kontrolowanie tego,

co siê dzieje w domu, ale równie¿ na zdalne sterowanie urz¹dzeniami

domowymi. Mo¿emy wiêc przed powrotem podwy¿szyæ temperaturê

w pomieszczeniach, w³¹czyæ bojler albo przewietrzyæ pokoje.

Czym jeszcze zarz¹dza system automatyki domu?

Urz¹dzenia automatyki, zaliczane do insta-

lacji „inteligentnego domu”, w budynkach

jednorodzinnych dotycz¹ przede wszystkim

instalacji grzewczej i wentylacyjnej, gdy¿ to

w³aœnie ich sprawne dzia³anie decyduje

o komforcie korzystania z pomieszczeñ.

Mo¿liwoœci rozbudowy automatyki

sterowania tymi instalacjami zale¿¹ g³ównie

od rodzaju zainstalowanych urz¹dzeñ

grzewczych i wentylacyjnych. Wiêkszoœæ

nowoczesnych kot³ów gazowych i ole-

jowych jest wyposa¿ona elektryczne b¹dŸ

elektroniczne uk³ady sterowania, które

mo¿na wykorzystaæ do wspó³pracy

z samoczynn¹ regulacj¹ ogrzewania.

W najprostszych rozwi¹zaniach prac¹ syste-

mu steruje termostat pokojowy o pro-

gramowanej w cyklu dobowym lub tygod-

niowym temperaturze dla jednego,

wybranego pomieszczenia. W pozosta³ych

temperaturê ustawia siê za pomoc¹ ter-

mostatycznych zaworów przygrze-

jnikowych. W rozbudowanych systemach

regulacji w ka¿dym pomieszczeniu znajduje

siê oddzielny termostat pod³¹czony do cen-

tralnego urz¹dzenia steruj¹cego, który

umo¿liwia zaprogramowanie indywidualnie

ró¿nej temperatury w ró¿nym czasie.

Obiegiem wody do poszczególnych grze-

jników steruj¹ wtedy elektrozawory. W sys-

temach ogrzewania o du¿ej bezw³adnoœci

cieplnej (np. przy ogrzewaniu pod³ogowym)

stosowane s¹ termostaty pogodowe podaj¹ce

informacje o temperaturze zewnêtrznej.

Wysy³ane przez nie sygna³y s¹ analizowane

przez mikroprocesor, który ustala parame-

try ogrzewania z pewnym wyprzedzeniem,

aby unikn¹æ przegrzania lub niedogrzania

przy zmianach pogody. Wyposa¿enie domu

w wentylacjê mechaniczn¹ pozwala na zau-

tomatyzowanie wietrzenia i dostosowanie

intensywnoœci pracy systemu do aktualnych

potrzeb. W przypadku wzrostu zawartoœci

pary wodnej czujniki wilgotnoœci powietrza

uruchomi¹ wydajniejsz¹ wentylacjê, a gdy

powietrze bêdzie zbyt suche, zaczn¹ pra-

cowaæ nawil¿acze. 

Elektroniczny sterownik uruchamiaj¹cy

wentylacjê mo¿e równie¿ wspó³pracowaæ

z uk³adem sterowania ogrzewaniem,

wysy³aj¹c sygna³ o zwiêkszonym zapotrze-

bowaniu na ciep³o. Rozbudowane systemy

sterowania mikroklimatem pomieszczeñ s¹

zawsze projektowane indywidualnie,

z uwzglêdnieniem potrzeb i trybu ¿ycia

mieszkañców domu.

Jak automatyka poprawia komfort cieplny?

Termostat zz pprogramatorem

tygodniowym ((fot. TTema)

Panel ssteruj¹cy ((a) ii ppilot ((b) wwspó³pracuj¹cy zz ssystemem oogrzewa-

nia, wwentylacji, ooœwietleniem ((fot. MMoeller EElectric)

a)

System oochrony mmienia mmo¿e bbyæ eelementem aautomatyki bbudynku ((a). MMo¿na ggo

poszerzyæ oo ssystem kkontroli ddostêpu ii zzamontowaæ nnp. cczytnik llinii ppapilarnych ((b)

(fot. TTema)

b)

a)

b)
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Osoby szukaj¹ce szybkiego Internetu w Polsce mog¹ wybieraæ

spoœród piêciu metod sta³ego dostêpu do sieci. Sta³ego, czyli

takiego, gdzie czas po³¹czenia nie wp³ywa na jego cenê.

U¿ytkownik p³aci jedynie sta³y abonament (lub abonament pow-

i¹zany z limitem objêtoœci mo¿liwych do œci¹gniêcia danych) i

tylko od niego zale¿y, jak du¿o czasu bêdzie spêdza³ w Internecie.

ADSL – technologia ADSL pozwala na szybkie przesy³anie

danych za poœrednictwem zwyk³ych miedzianych kabli tele-

fonicznych. Na jej bazie dzia³a na przyk³ad popularna neostra-

da tp. Uzyskiwane prêdkoœci transferu s¹ du¿e (ale niesyn-

chroniczne, czyli œci¹ganie danych odbywa siê szybciej ni¿

wysy³anie) i dochodz¹ nawet do 8 Mb/s. ADSL ma jednak

powa¿n¹ wadê: punkt pod³¹czenia nie mo¿e byæ zlokalizowany

dalej ni¿ 6 km od centrali telefonicznej. 

Sieci kablowe – operatorzy telewizji kablowych s¹ w stanie

udostêpniaæ dostêp do Internetu za poœrednictwem sieci

œwiat³owodowo-miedzianych (HFC), oferuj¹cych podobny

a nawet lepszy transfer jak w przypadku technologii ADSL.

Je¿eli masz mo¿liwoœæ doprowadzenia kablówki do swojego

domu, koniecznie rozwa¿ tê mo¿liwoœæ.

WiFi – zdarza siê, ¿e kilku s¹siadów dogaduje siê i wykupuje

komercyjne ³¹cze od dostawcy us³ug internetowych, doprowa-

dzone np. na osiedle domków jednorodzinnych. Wówczas

op³aty dzielone s¹ po równo na ka¿dego z u¿ytkowników,

a dostêp do utworzonej w ten sposób sieci lokalnej zapewniaj¹

punkty dostêpowe wyposa¿one w specjalne anteny.

Internet satelitarny – tam, gdzie nie ma szans na internet

przesy³any po kablu, warto pod³¹czyæ Internet satelitarny. Co

prawda sygna³ z satelity nadawany jest tylko w jedn¹ stronê:

do odbiorcy, ale obecni na rynku operatorzy internetowi oferu-

j¹ równie¿ atrakcyjne cenowo abonamenty na transmisjê

danych poprzez GPRS. Wówczas sygna³ od komputera

przesy³any jest za poœrednictwem telefonu komórkowego lub

modemu na kartê SIM. Przydatne adresy: OnetKonekt Satelita

(http://konekt.onet.pl/satelita/), SkySat+ (http://www.skysat-

plus.pl).

GPRS – w porównaniu z pozosta³ymi us³ugami dostêpowymi

kusz¹ce wydaj¹ siê byæ oferty rycza³towego dostêpu za poœred-

nictwem telefonii komórkowej (GPRS/EDGE). Zapewniaj¹ one

mo¿liwoœæ korzystania z sieci przy prêdkoœciach dochodz¹cych

do 115 kbit/s, a w przypadku technologii EDGE nawet do

473,6 kbit/s (w praktyce jest to z regu³y 230 kbit/s), czyli

kilkukrotnie szybszymi ni¿ w przypadku tradycyjnych

po³¹czeñ dodzwanianych.

Op³aty naliczane s¹ jedynie za przes³ane megabajty, a nie za

czas przebywania w sieci. Ró¿norodnoœæ ofert pozwala na

wybór najlepszego wariantu rozliczeñ: kart prepaid, standar-

dowego abonamentu lub rycza³tu. W zastosowaniach

domowych GPRS przydaje siê jednak g³ównie jako uzupe³nie-

nie ³¹cza satelitarnego lub awaryjny dostêp do sieci

(w szczególnoœci dotyczy to kart prepaid, które nie wi¹¿¹ siê ze

du¿ymi sta³ymi kosztami utrzymania numeru).

Jakiego dostawcê Internetu wybraæ?

Oczywiœcie, ¿e tak! Je¿eli dom opuszczany

jest rzadko i zwykle na krótki okres czasu,

do prowadzenia monitoringu wystarczy

standardowa kamerka internetowa, jak¹

czêsto kupuje siê z myœl¹ o komunikatorach

internetowych lub wideokonferencjach.

Koszt takiego urz¹dzenia wynosi oko³o 100-

200 z³. Nie bêdzie ona jednak dzia³aæ przy

wy³¹czonym komputerze, ponadto jej zasiêg

ogranicza zwykle krótki kabelek USB, przez

co obserwacja mo¿e nie byæ skuteczna.

Dlatego przy d³u¿szych wyjazdach najlepiej

sprawdzaj¹ siê specjalne kamerki IP, dzia³a-

j¹ce niezale¿nie od komputera. Wy¿sze mod-

ele kamer IP wyposa¿one s¹ w obs³ugê sieci

WiFi, zatem posiadaj¹c router bezprze-

wodowy, mo¿na zapewniæ im pod³¹czenie do

Internetu nawet wówczas, gdy rozlokuje siê

je w najwa¿niejszych punktach domu. 

Z racji na ich rosn¹c¹ popularnoœæ w zas-

tosowaniach domowych, ceny kamerek IP

systematycznie spadaj¹. Obecnie koszt

zakupu jednej kamerki to oko³o 600-1000 z³.

Dro¿sze modele maj¹ czêsto funkcjê zapisu

zdjêæ co wyznaczony czas na dysk lub kartê

pamiêci, a tak¿e mo¿liwoœæ zaprogramowa-

nia godzin dzia³ania kamery. Mo¿liwe jest

równie¿ zakupienie obracanych uchwytów,

u³atwiaj¹cych monitorowanie du¿ych

pomieszczeñ.

Czy da siê wykorzystaæ kamerkê internetow¹
do zdalnego monitoringu domu?

Zdalnie ssterowana bbezprzewodowa kkamera IIP

(fot. KKonsorcjum FFEN)

Do udostêpnienia Internetu wewn¹trz

typowego domku jednorodzinnego wraz

z tarasem w zupe³noœci wystarczy osprzêt

dodawany w komplecie przez producenta.

Lecz ju¿ w przypadku wiêkszego domu lub

„otwarcia” sieci na wiêkszy ogród, zakup

dodatkowej anteny mo¿e znacznie poprawiæ

komfort pracy.

Najczêœciej zalecana jest do tego celu antena

dookólna, dzia³aj¹ca w zakresie 360 stopni

(poziomo). Mniejsze k¹ty dzia³ania zapewnia

antena szczelinowa. 

Natomiast do przekazywania sygna³u

w konkretnym kierunku, np. do s¹siedniego

domku, doskonale nada siê antena kierunk-

owa, stosowana w po³¹czeniach punkt –

punkt. Koszt specjalnej anteny nie powinien

wynieœæ wiêcej ni¿ cena niezbêdnego w takiej

sytuacji dodatkowego punktu dostêpowego.

Czy rodzaj anteny ma znaczenie?
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Wielu pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników sieci

bezprzewodowych zadaje sobie pytania o jej

bezpieczeñstwo, a w szczególnoœci o ochronê

prywatnych danych na swoich komputerach.

W czasach, gdy w sieciach lokalnych

królowa³y kable, droga jak¹ pokonywa³y dane

od komputera do modemu by³a dosyæ oczy-

wista. Obecnie, gdy zdarza siê, ¿e w jednym

miejscu funkcjonuje w eterze nawet i kilka

sieci bezprzewodowych jednoczeœnie, o takie

poczucie komfortu jest znacznie trudniej.

Na szczêœcie zabezpieczenia sieci bezprze-

wodowych zosta³y dobrze pomyœlane.

W przeciwieñstwie do ogólnodostêpnych

punktów dostêpowych obecnych np. w galeri-

ach handlowych, dostêp do prywatnej sieci

lokalnej jest mocno ograniczony. Tak wiêc

nawet je¿eli obejmie ona swoim zasiêgiem

dom s¹siada, nie bêdzie to równoznaczne z

tym, ¿e bêdzie on móg³ korzystaæ z naszego

³¹cza internetowego i zasobów komputerów

domowników.

Pierwsze zabezpieczenie wi¹¿e siê

z szyfrowaniem sygna³u i kluczem (rozumi-

anym jako ci¹g znaków), który jest niezbêdny

do przy³¹czenia siê do sieci. Z³amanie tego

zabezpieczenia jest w praktyce niewykonalne.

Nale¿y jednak pilnowaæ, aby nigdy nie

zdradzaæ klucza nikomu spoza domowników.

Drugi rodzaj ochrony polega na wykorzysta-

niu adresów MAC kart sieciowych. Za³ó¿my,

¿e w domu wykorzystywane s¹ dwa komput-

ery: stacjonarny i przenoœny. W ka¿dym

z nich zainstalowana jest bezprzewodowa

karta sieciowa, z których ka¿da ma w³asny

unikalny adres MAC, bêd¹cym czymœ

w rodzaju jej tablicy rejestracyjnej. Korzysta-

j¹c z panelu administracyjnego routera/punk-

tu dostêpowego mo¿na w prosty sposób zez-

woliæ na dostêp do sieci wy³¹cznie tym dwóm

adresom MAC. W razie potrzeby da siê

równie¿ wykorzystaæ adresy MAC do

blokowania konkretnych kart sieciowych.

Korzystaj¹c z sieci bezprzewodowej

nale¿y równie¿ przyk³adaæ szczególn¹

wagê do obecnoœci na komputerze opro-

gramowania ochronnego, czyli pro-

gramów antywirusowych i tzw. firewalli.

Pierwsze chroni¹ przed niezamierzon¹

instalacj¹ programów szpieguj¹cych, np.

koni trojañskich, drugie natomiast

strzeg¹ przed w³amaniami do systemu.

Konieczna jest tak¿e ich bie¿¹ca aktual-

izacja.

Czy sieæ bezprzewodowa jest bezpieczna?

Domowa ssieæ

bezprzewodowa

jest bbardzo

dobrze zzabezpie-

czona ((fot. DD-LLink)

Sieæ bezprzewodowa w domu jednorodzinnym pozwala zast¹piæ

kable ³¹cz¹ce poszczególne komputery szybk¹ transmisj¹ radiow¹.

Za poœrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej komputery na-

wi¹zuj¹ po³¹czenie równie¿ z modemem internetowym

(a dok³adniej z routerem podpiêtym do modemu).

Punktem centralnym sieci jest router. Jest to urz¹dzenie przez

które przechodzi ca³y ruch w sieci lokalnej, zatem to w³aœnie do

routera bêdzie pod³¹czony ka¿dy komputer w domu. Oprócz tego

router pe³ni funkcjê bramy do internetu – to on zostanie pod³¹-

czony do modemu internetowego i bêdzie udostêpnia³ Internet

pod³¹czonym komputerom.

Do uruchomienia bezprzewodowej sieci lokalnej niezbêdny jest

router z wbudowanym punktem dostêpowym sieci bezprzewodowej

(urz¹dzenia te s¹ dostêpne równie¿ oddzielnie). Punkt dostêpowy

wysy³a i odbiera sygna³ radiowy, umo¿liwiaj¹c tym samym komu-

nikacjê pomiêdzy komputerami. Na szczêœcie obecnie ka¿dy

nowoczesny router oferuje tak¹ funkcjê. Standardem jest równie¿

zachowanie minimum jednego wyjœcia na zwyk³y kabel sieciowy 

RJ-45, który przydaje siê np. do pod³¹czenia stoj¹cego blisko kom-

putera stacjonarnego.

Na koniec do ka¿dego komputera nale¿y dokupiæ kartê sieciow¹.

Ceny markowych, bezprzewodowych kart sieciowych producen-

tów wahaj¹ siê w granicach 100-150 z³. Najbardziej uniwersalne s¹

karty sieciowe USB, z wygl¹du przypominaj¹ce podrêczne pen-

drive'y, które mo¿na pod³¹czyæ zarówno do komputera

stacjonarnego jak i laptopa. Ze wzglêdu na wygodê (brak du¿ych

wystaj¹cych elementów) do komputerów przenoœnych zaleca siê

jednak kupno kart na wyjœcie PCMCIA. W najlepszej sytuacji s¹

posiadacze nowych laptopów, gdy¿ w tych konstrukcjach standar-

dem sta³o siê ju¿ montowanie wbudowanych bezprzewodowych

kart sieciowych.

W sytuacji, gdy Internet dostarczany jest do domu za poœred-

nictwem bezprzewodowej sieci lokalnej, wystarczy przed router

wstawiæ oddzielnie zakupiony punkt dostêpowy, wypi¹æ jedn¹

z jego anten i pod³¹czyæ w jej miejsce du¿¹ antenê dostarczon¹

przez firmê obs³uguj¹c¹ Internet.

Do uuruchomienia ssprawnie ddzia³aj¹cej ssieci bbezprzewodowej ppotrzeba nniewiele

elementów (fot. EEdimax TTechnology)

Co jest potrzebne do uruchomienia sieci bezprzewodowej w domu?
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Limity transferu. Wiele osób przy wyborze oferty zwraca g³ównie uwagê na prêdkoœæ

³¹cza. Na nic siê jednak nie zda nawet najszybszy Internet, je¿eli w po³owie miesi¹ca

skoñczy siê przydzielony limit transferu. Aby unikn¹æ niemi³ych sytuacji, gdy ³¹cze

zostanie sztuczne spowolnione przez operatora lub trzeba bêdzie wykupiæ dodatkowe

gigabajty, warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na ten zapis w umowie. Optymalna wartoœæ

dla domku jednorodzinnego, przy za³o¿eniu ¿e z Internetu bêd¹ korzystaæ dwie lub

trzy osoby, to 15 GB miesiêcznie. Je¿eli jednak któryœ z domowników œci¹ga du¿o

plików lub stale s³ucha radia internetowego, warto zastanowiæ siê nad wiêkszym limi-

tem.

Poczta i WWW. Chocia¿ darmowe skrzynki e-mail nadal ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹,

to ju¿ o dobre darmowe konto WWW nie jest tak ³atwo. Coraz wiêcej dostawców Inter-

netu kusi swoich klientów profesjonalnymi kontami pocztowymi i WWW, które s¹

wliczone w koszt abonamentu. Rozwa¿, czy bêdziesz faktycznie korzysta³ z tej oferty i

czy ci siê to op³aca.

Obs³uga techniczna. Nie ma technologii niezawodnych. To, czy korzystanie

z Internetu bêdzie przebiega³o komfortowo zale¿y g³ównie od firmy, która go

udostêpnia. W szczególnoœci dotyczy to ma³ych sieci osiedlowych i firm pod³¹cza-

j¹cych Internet bezprzewodowy. SprawdŸ wczeœniej na internetowych forach

poœwiêconych dostawcom Internetu, jakie s¹ opinie na temat firmy, któr¹

wybra³eœ. Pomocne adresy: http://www.lanforum.net, http://forum.esat.pl,

http://www.trzepak.pl.

Us³ugi dodatkowe. Coraz czêœciej wraz z Internetem, w jednym pakiecie oferowane s¹

równie¿ dodatkowe us³ugi multimedialne, takie jak telefon lub telewizja (rzecz oczy-

wista w przypadku kablówek, ale ju¿ w odniesieniu do technologii ADSL wrêcz

rewolucyjna). Dowiedz siê, co oferuje twój dostawca Internetu, a byæ mo¿e

zaoszczêdzisz kupuj¹c wiêcej us³ug u jednej firmy.

Na co zwracaæ uwagê przy wyborze
dostawcy Internetu?

Mam jeden komputer, korzystam
g³ównie ze stron WWW i poczty elek-
tronicznej: Przegl¹danie stron interne-

towych nie wymaga szybkiego ³¹cza,

szczególnie je¿eli do Internetu bêdzie

pod³¹czony tylko jeden komputer. Warto

w tym wypadku kierowaæ siê g³ównie cen¹

– ka¿da dostêpna dziœ technologia dostar-

czania Internetu powinna byæ wystarczaj¹-

ca. Nie trzeba równie¿ kupowaæ routera,

poniewa¿ komputer mo¿e byæ bezpoœred-

nio pod³¹czony za pomoc¹ kabla do mode-

mu.

Mam dwa lub wiêcej komputerów, w tym
jeden dla dzieci, wykorzystywany do gier
komputerowych: Gry i multimedia to

jedno z zastosowañ (obok np. telefonii

internetowej), które wymaga szybkiego

³¹cza pozbawionego wady w postaci

opóŸnieñ w dostarczaniu sygna³u. Dlatego

odradzamy ³¹cze satelitarne – jest szybkie,

ale generuje minimalne opóŸnienia. Zale-

camy w miarê mo¿liwoœci skorzystanie

z us³ugi ADSL (ew. sieci kablowej) lub

przy³¹czenie siê do sieci lokalnej.

Œci¹gam du¿o plików, je¿eli ju¿ coœ
wysy³am, to s¹ to zwykle za³¹czniki do
poczty elektronicznej: Idealne bêdzie

³¹cze nastawione na szybkie prêdkoœci

œci¹gania i oferuj¹ce wysokie limity trans-

feru: ADSL (ew. sieci kablowe) oraz Inter-

net satelitarny. W przypadku tej drugiej

opcji, kana³ zwrotny w postaci ³¹cza GPRS

powinien w zupe³noœci wystarczyæ do

typowych zastosowañ.

Œci¹gam niewiele plików, ale czêsto
wysy³am du¿e pliki robocze do moich
wspó³pracowników i klientów: Tech-

nologiê najlepiej odpowiadaj¹c¹

powy¿szym kryteriom oferuj¹ sieci

kablowe. Jednak w sytuacji, gdy dom znaj-

duje siê poza obszarem dzia³ania opera-

torów kablowych, najlepszym wyjœciem

bêdzie przy³¹czenie siê do sieci lokalnej

lub firmy doprowadzaj¹cej Internet ³¹cza-

mi bezprzewodowymi (WiFi). Tego typu

dostawcy wykorzystuj¹ zwykle szybkie

³¹cza symetryczne (gwarantuj¹ce du¿y

transfer w obie strony), pozwalaj¹ce na

szybkie wysy³anie plików.

Jakie ³¹cze bêdzie dla
mnie najlepsze?

W Polsce sieci bezprzewodowe (nazy-

wane WiFi) wykorzystuj¹ standardy

802.11b oraz 802.11g. Ró¿ni¹ siê one

osi¹ganymi transferami: dla 802.11b

maksymalna prêdkoœæ przesy³u danych

wynosi 11 Mb/s, a dla 802.11g a¿

54 Mb/s. Dzia³aj¹ one na paœmie

2,4 GHz (tym samym, co np. kuchenki

mikrofalowe czy telefony bezprze-

wodowe), dziêki czemu nie wymagaj¹

zezwoleñ ani koncesji.

Od d³u¿szego czasu na rynku dostêpne

s¹ ju¿ tylko urz¹dzenia dla standardu

802.11g. S¹ one jednak kompatybilne

w dó³ (tzn. urz¹dzenia 802.11g

obs³uguj¹ standard 802.11b, ale nie na

odwrót). Pod³¹czenie karty sieciowej

obs³uguj¹cej standard 802.11b do

routera wspieraj¹cego standard 802.11g

spowoduje nawi¹zanie po³¹czenia, tyle

¿e maksymalny transfer bêdzie wynosiæ

11 Mb/s. Dlatego je¿eli w domu osta³y

siê starsze urz¹dzenia sieciowe lub lap-

top z wbudowan¹ kart¹ sieciow¹

802.11b, nie warto ich wymieniaæ.

Mo¿na nadal z nich korzystaæ i cieszyæ

siê szybkim internetem, poniewa¿

11 Mb/s  to do domowych zastosowañ

i tak wystarczaj¹cy transfer.

Jaki standard sieci bezprzewodowej
wybraæ:  802.11b  czy 802.11g?

Sieæ bezprzewodowa to nie tylko bezprzewodowy dostêp do Internetu i wszystkich

komputerów w domu. To tak¿e mo¿liwoœæ korzystania z bezprzewodowego odtwarzacza

DVD, bezprzewodowego telefonu z obs³ug¹ SKYPA lub do Internetowych po³¹czeñ

telefonicznych i bezprzewodowych kamer IP. 

Co mo¿e sieæ bezprzewodowa?
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