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Urz dzenia elektroniczne 

pomagaj  chroni  dom 

przed w amaniem 

czy po arem. Mog  te

zapewnia  wspó prac

ró nych instalacji 

domowych. 

Spo ród domowych 

zabezpiecze  elektronicz-

nych najcz ciej stosuje 

si  domofony lub wideo-

domofony oraz systemy 

alarmowe. 

Natomiast instalacje 

nazywane inteligentnymi 

umo liwiaj  zaawanso-

wane sterowanie 

praktycznie wszystkimi 

urz dzeniami domo-

wymi i ich wzajemn

wspó prac .

Bezpiecze stwo

i wygoda
fot. GDE Polska fot. Bosch

Domofony
Domofony umo liwiaj  prowadzenie 

rozmów z osob  stoj c  przy wej ciu na po-

sesj . Dzi ki wideodomofonom przybysza mo -

na tak e zobaczy  na ekranie. Wideodomofony przydaj

si  zw aszcza wtedy, gdy dom stoi w g bi du ej dzia ki albo gdy furtka i brama wjazdowa s

z domu niewidoczne, bo zas aniaj  je na przyk ad ro liny ogrodowe albo mur ogrodzenia. 

W domach jednorodzinnych stosuje si  zwykle proste urz dzenia analogowe. Cyfrowe 

przeznaczone s  przede wszystkim do budynków wielolokalowych, bo umo liwiaj  prze-

sy anie wielu sygna ów jednym przewodem, co u atwia u o enie okablowania, ale w domu 

jednorodzinnym nie jest potrzebne. 

Je li jednak chcemy u ywa  domofonu jako zamka szyfrowego przy furtce, zamiast 

otwiera  j  z zewn trz kluczem, to potrzebne jest urz dzenie cyfrowe. 

Przewody domofonu zwykle uk ada si  podobnie jak przewody instalacji elektrycznej 

(w tynku). S  jednak bardzo cienkie, mo na wi c nawet poprowadzi  je po wierzchu cian, 

mocuj c je klejem monta owym. 

Uk adaj c je w ziemi, przewody takie po-

winno si  umie ci  w sztywnej lub karbo-

wanej rurce z tworzywa sztucznego (zwanej 

peszlem) i zakopa  na g boko ci 60–70 cm. 

Zwa ywszy, e na etapie uk adania przewo-

dów w gruncie otoczenie domu zwykle jest 

jeszcze nieurz dzone i dopiero po zako cze-

niu budowy b dziemy sadzi  ro liny, uk a-

 Wideodomofon jest u yteczny, gdy z domu nie wi-
dzimy otoczenia furtki
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da  kostk  brukow  itd., to lepszym od pesz-

la zabezpieczeniem przewodów mo e by

wytrzyma a mechanicznie rurka metalowa. 

Je li rurka zostanie u o ona bez za ama ,

umo liwi w razie potrzeby wymian  prze-

wodu bez odkopywania go. 

Dla wyeliminowania napr e  zwi za-

nych z ruchami gruntu rurk  z przewodem 

obsypuje si  kilkucentymetrow  warstw

piasku, a 10 cm ponad rurk  uk ada si  pas 

niebieskiej folii ostrzegawczej, która chro-

ni przewód przed przypadkowym uszkodze-

niem podczas robót w ogrodzie. 

Ze wzgl dów bezpiecze stwa zestaw do-

mofonowy i zamek elektromagnetyczny 

w furtce pod cza si  za po rednictwem za-

silacza zapewniaj cego bardzo niskie napi -

cie (najcz ciej 12 V).

Zamiast wideodomofonu mo na zastoso-

wa  zwyk y domofon oraz kamer  zewn trz-

n . Taka kamera ma zwykle wi ksze mo li-

wo ci, ni  ta w wideodomofonie: szersze pole 

widzenia, si ownik umo liwiaj cy jej obraca-

nie czy te  lamp  emituj c  niewidoczne dla 

oka wiat o podczerwone, która umo liwia 

prac  kamery tak e w ca kowitych ciemno-

ciach. Kamera mo e wspó pracowa  z reje-

stratorem obrazu (nagrywark ); w prosty re-

jestrator i pami  o niewielkiej pojemno ci 

wyposa ane s  te  niekiedy zestawy wideo-

domofonowe. 

Systemy alarmowe
Ka dy system alarmowy sk ada si  z na-

st puj cych elementów. 

Czujki. Tak nazywa si  czujniki, które 

zbieraj  informacje z otoczenia. Od rodza-

ju czujek zale  mo liwo ci systemu: 

– czujki ruchu sygnalizuj ce  obecno  in-

truza w pomieszczeniu. Do tej grupy nale

czujki podczerwieni, mikrofalowe oraz dual-

ne, w których stosuje si  oba rodzaje promie-

niowania. Czujki o regulowanym progu czu-

o ci mo na ustawi  tak, by niepotrzebnie 

nie reagowa y na ma e zwierz ta domowe; 

– czujki kontaktronowe sygnalizuj ce 

otwarcie okna czy drzwi. Sk adaj  si  zawsze 

z dwóch elementów, z których jeden montuje 

si  np. do ramy okna, a drugi do jego skrzyd a. 

Oddalenie tych elementów od siebie podczas 

otwierania okna powoduje wys anie sygna-

u alarmowego. Czujki kontaktronowe produ-

kuje si  te  w wersji, która po zamontowaniu 

jest niewidoczna z zewn trz: jeden element 

wkr ca si  np. w skrzyd o drzwi, a dru-

gi w o cie nic . Oba rozwi zania maj  swo-

ich zwolenników i przeciwników: widocz-

ne czujki u atwiaj   „prac ” do wiadczonym 

z odziejom, ale bywa, e zniech caj  mniej 

zdeterminowanego w amywacza;

– czujki zbicia szk a najcz ciej reagu-

j  na d wi ki zwi zane z rozbijaniem szk a;

ich monta  jest atwy, a jedna czujka zabez-

piecza kilka okien. Produkuje si  te  czujki 

wspó pracuj ce z oknami, w których szyby 

wtopione s  cienkie druciki – ich przerwa-

nie uruchamia sygna  alarmowy;

– czujki wspó pracuj ce z zamkiem 

drzwiowym sygnalizuj , e kto  przy nim 

 Obraz 
terenu przed 

wej ciem na pose-
sj  mo e te  przekazywa

odr bna kamera. Ten model 
dzi ki zastosowaniu podczerwieni dzia a

tak e w ca kowitych ciemno ciach

ZDANIEM EKSPERTA

Jakie s  zalety i wady czujek ruchu o ró nej konstrukcji?

Najcz ciej stosowanymi czujkami w systemach alarmowych s  czujki 

ruchu. Wynika to ze skuteczno ci dzia ania tych detektorów i korzystnej 

relacji wielko ci zabezpieczanej powierzchni do ilo ci stosowanych czujek. 

Stosowane detektory ruchu cz sto swoim zasi giem obejmuj  ca e po-

mieszczenia, co ma du y wp yw na koszty ca ej instalacji alarmowej. 

Wspomniane czujki czasem okazuj  si  s abym punktem ca ej instala-

cji, wywo uj c fa szywe alarmy. Ich ród em mo e by : s o ce, insekty, 

ród a ciep a (grzejniki, klimatyzatory), przeci gi. 

Cz  z wymienionych czynników mo na zniwelowa , instaluj c czuj-

ki ruchu w odpowiednim miejscu. Cz stym b dem jest umieszczanie czujek ruchu tak, e „pa-

trz ” one bezpo rednio w okna, drzwi balkonowe itp. Umiejscowienie detektora na cianie, gdzie 

znajduj  si  okno, wykluczy mo liwo  ol nienia czujki przez wiat o s oneczne, a jednocze nie 

zwi kszy czu o  urz dzenia na ruch wyst puj cy ze strony okna. 

Innym zjawiskiem jest zagnie d anie si  insektów wewn trz czujek ruchu. Zak óca to prac  ele-

mentów detekcyjnych umieszczonych w czujce. Oczywi cie w trakcie instalacji niezb dne jest 

zwrócenie uwagi na szczelno  urz dze . Wspomnie  te  nale y o systematycznej konserwacji 

i przegl dach czujek ruchu, oraz ca ego systemu. 

Czujki ruchu typu PIR (pasywna czujka podczerwieni) w uproszczeniu bazuj  na detekcji zmiany 

temperatury. Z tego te  wzgl du stosowanie ich w pomieszczeniach, gdzie wyst puj  klimatyzato-

ry, kominki, nieszczelno ci w otworach okiennych lub drzwiowych, jest niewskazane. W tym przy-

padku na pomoc przychodz czujki z podwójnym torem detekcyjnym PIR+MW. Zastosowane 

dwa niezale ne sposoby wykrywania intruza bazuj  na zupe nie innych zjawiskach fizycznych. 

Podlegaj  one ko cowemu z czeniu i sygna  o zagro eniu jest zg aszany jedynie, gdy oba tory 

wykryj  ruch. Tego typu czujki ruchu stosowane s  wsz dzie tam, gdzie wyst puj  nietypowe 

warunki pracy: w gara ach, wiatro apach, na strychach czy w salonach z kominkiem. 

Wojciech 

Dybczy ski

Kierownik Dzia u

Produktów SAP 

Volta Sp. z o.o.

fo
t.

 V
o

lt
a

fo
t.

 S
a

te
l

 Typowa czujka 
ruchu

 …i zasilana 
z w asnej baterii 
czujka dymu

fo
t.

 P
o

lo
n

-A
lf

a



BUDUJEMY DOM 11–12/2009126

O budowaniu

manipuluje. Najcz ciej s  to specjalne 

zamki ze zintegrowanym modu em elektro-

nicznym;

– bariery mikrofalowe i bariery podczer-

wieni – uruchamiaj  alarm, gdy wykryj

przeci cie przez intruza wysy anej przez nie 

skupionej wi zki promieniowania;

– czujki wibracyjne montowane na ogro-

dzeniu reaguj  na wstrz sy zwi zane z pró-

b  jego  sforsowania.

Oprócz wymienionych wy ej najpopu-

larniejszych urz dze  stosuje si  niekiedy  

czujki sygnalizuj ce awarie instalacji lub 

zagro enie po arem itp.: 

– czujki dymu – reaguj  na dym, a czasem 

tak e na wysok  temperatur ,  ostrzegaj c

w ten sposób przed po arem; zainstalowane 

w kuchni bywaj  traktowane jako urz dze-

nia sygnalizuj ce, e w zapomnianym na ku-

chence garnku przypala si  potrawa; 

– czujki tlenku w gla – zamontowane 

w pomieszczeniu, w którym pracuje komi-

nek lub piec, ostrzegaj  o niebezpiecze -

stwie zaczadzenia; taka czujka  mo e wspó -

pracowa  z wentylacj  mechaniczn ;

– czujki gazu ziemnego lub p ynnego – 

instaluje si  zwykle w kot owniach i kuch-

niach; mog  wspó pracowa  z zamykany-

mi automatycznie zaworami odcinaj cymi 

dop yw gazu do instalacji. Miejsce zainsta-

lowania czujnika trzeba dobra  do rodza-

ju gazu, bo gaz p ynny (ze zbiornika przy-

domowego lub butli) gromadzi si  przy 

pod odze, a gaz ziemny (z sieci) – jako l ej-

szy od powietrza – pod sufitem. 

Uwaga! Do wykrywania gazu usypiaj cego, 

niekiedy stosowanego przez w amywaczy, 

potrzebne s  odr bne czujki;

– czujki zalania – montuje si  nisko nad 

pod og  w kuchniach i azienkach, ale tak, 

by nie mog y by  przypadkowo zachlapa-

ne np. wod  z prysznica. Najlepiej, je li taki 

detektor wspó pracuje z  g ównym zaworem 

wodoci gowym. 

Centrala alarmowa. Zbiera sygna y p y-

n ce ze wszystkich czujek i w razie potrze-

by przekazuje dalej (np. do firmy ochro-

niarskiej) sygna  alarmowy. Warto wybra

central  z odpowiednio du  liczb  wej

i wyj  (na zapas), by w przysz o ci mo na 

by o rozbudowa  system, nawet je li teraz 

instalacja jest bardzo prosta. Dzi ki temu 

w przysz o ci nie trzeba b dzie jej wymie-

nia , a je li nowe czujki b d  bezprzewodo-

we, to roboty instalacyjne b d  ograniczone 

do minimum. 

Manipulator systemowy. Umo liwia wy-

mian  danych pomi dzy systemem a u yt-

kownikiem. Najpopularniejsze s  proste 

manipulatory – klawiatura i panel ze wska -

nikami diodowymi, lub te  z wy wietlaczem 

przekazuj cym podstawowe komunikaty. 

Informacje mog  by  tak e przekazywa-

ne u ytkownikowi przez modu  syntezatora 

mowy. U ytkownicy czasem go wy cza-

j , bo g os syntezatora mo e by  de-

nerwuj cy. Dlatego kupno tego do-

datkowego modu u warto dobrze 

przemy le .

Niektóre centrale mog  tak-

e wspó pracowa  z kompute-

rem (po czone przewodowo 

lub bezprzewodowo), a wy-

posa one w odpowiednie 

modu y umo liwiaj  tak e

zdalny dost p za po rednic-

twem Internetu czy sieci ko-

mórkowej. 

Sygnalizator. Mo e nim 

by  najprostsza syrena alarmo-

wa, która d wi kiem i b yskami wiat a in-

formuje najbli sze otoczenie o w amaniu, 

najcz ciej jednak uruchomienie alarmu 

oznacza te  wys anie sygna u do firmy 

ochroniarskiej (wykorzystuje si  do tego sie

telefoniczn , Internet lub sygna  radiowy). 

Modu y radiowe maj  zwykle niewielki za-

si g, co ogranicza ich zastosowanie, jednak 

jako najbardziej niezale ne, s  warte uwagi. 

Warto poprosi  firm  instalacyjn  o zapro-

gramowanie specjalnego kodu, który wy-

cza alarm w domu, ale równocze nie 

powoduje wys anie sygna u do firmy ochro-

niarskiej. Tego kodu u ywa si  w sytuacji, 

gdy w amywacz zmusza nas do rozbrojenia 

systemu. 

Skuteczno  ochrony

Dla zwi kszenia skuteczno ci instala-

cji alarmowej powinno si  chroni  budy-

nek czujnikami wykrywaj cymi intruzów 

nie tylko w jego wn trzu, ale te  w chwili, 

gdy w amywacze próbuj  sforsowa  ogro-

dzenie. 

Jednak przede wszystkim trzeba zadba

fachowo  i staranno  wykonania insta-

lacji. Prostsza, ale lepiej przemy lana i wy-

konana, mo e by  skuteczniejsza od „prze-

adowanej” czujkami, ale nieprzemy lanej 

i niestarannie wykonanej. 

Liczb  czujek instalator powinien staran-

nie dobiera  do miejsca monta u. Czujki ru-

chu maj  zwykle szeroki k t „widzenia”, jed-

n  czujk  udaje si  cz sto zabezpieczy  ca e

pomieszczenie, pod warunkiem, e instala-

tor zadba o to, by nie zostawi  „martwych 

stref”.

Nie warto natomiast oszcz dza  na licz-

bie czujek kontaktronowych, bo s  stosun-

kowo tanie.

Skuteczno  instalacji alarmowej zale-

y te  sposobu u o enia przewodów, któ-

re mog  by  prowadzone od czuj-

ki do czujki albo promieniowo 

– ka da czujka czy si

z central  osobnym prze-

wodem. Pierwsze rozwi -

zanie jest mniej praco-

ch onne, a wi c ta sze, 

jednak bardziej zawod-

ne, bo pojedyncze uszko-

dzenie od cza kilka de-

tektorów. 

 Modu  pod czany do z cza USB 
w komputerze umo liwia przeprogra-
mowanie systemu   

 Za pomoc  manipulatora w czamy alarm oraz 
wybieramy strefy, które maj  by  chronione (parter, 
poddasze)

 System alarmowy umo li-
wia wybiórcze w czanie czu-

jek – na przyk ad tylko tych, 
które s  umieszczone w linii 

ogrodzenia, gdy w budynku prze-
bywaj  domownicy
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REKLAMA

Niezb dne jest te  niezawodne zasilanie in-

stalacji, dlatego na wypadek awarii powinna 

mie  niezale ne zasilanie akumulatorowe. 

Najcz ciej spotykanym b dem jest nie-

wykonanie dokumentacji technicznej insta-

lacji. Brak planu i opisu oraz instrukcji dla 

u ytkownika utrudnia te   jej ewentualn

modyfikacj . Warto zatem pami ta , e od 

instalatora mamy prawo da  dokumenta-

cji technicznej i nie powinni my zadowa-

la  si  np. sam  instrukcj  techniczn  pro-

ducenta centrali, bo to tak, jakby my dostali 

instrukcj  budowy i obs ugi samego silni-

ka, a nie samochodu. Najlepiej, je li projekt 

techniczny instalacji jest za cznikiem do 

umowy z wykonawc : wówczas od pocz tku 

jasno okre lony jest zakres prac.

Na u o enie instalacji najlepiej zdecydo-

wa  si  wtedy, gdy budynek jest w stanie 

surowym i uk adane s  pozosta e instala-

cje (przewody instalacji alarmowej roz-

prowadza si  przed otynkowaniem cian). 

W domu ju  wyko czonym lepszym wybo-

rem b d  czujki bezprzewodowe, bo cho

dro sze, nie wymagaj  kosztownego i k o-

potliwego wykonywania bruzd czy przepu-

stów przez stropy. 

Instalacje inteligentne
We wspó czesnych domach nie tylko insta-

lacja alarmowa, ale i coraz wi cej urz dze

sterowanych jest przez ró nego rodzaju czuj-

niki oraz programatory. Logiczne wydaje si

czenie tych elementów w sie  umo liwia-

j c  wymian  informacji. Powstaje wówczas 

instalacja nazywana inteligentn . W takiej 

instalacji informacja pochodz ca z jednego 

czujnika mo e by  wykorzystana przez wiele 

urz dze . Wzajemne powi zania poszczegól-

Warto doprowadzi  prze-

wody sygna owe oraz 

zasilaj ce tak e do miejsc, 

gdzie w przysz o ci 

mog  si  pojawi  nowe 

urz dzenia, np. nap dy do 

rolet czy aluzji. Koszt 

samego okablowania jest 

niewielki, a rozbudowa in-

stalacji b dzie w przysz o-

ci bardzo atwa

”

”

 Programatory czasowe to podstawowy rodzaj 
automatyki budynków
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nych czujników i urz dze  oraz steruj ce ich 

wspó prac  programy mo na w ka dej chwili 

zmieni  oraz dodawa  nowe elementy. 

W domu, w którym pracuje wentylacja me-

chaniczna, nowoczesny kocio  grzewczy 

czy klimatyzacja, tylko instalacja inteligent-

na mo e zapewni   optymalne sterowanie 

wszystkimi tymi urz dzeniami. 

Po yteczne mo liwo ci 

Dobrym przyk adem mo liwo ci instalacji 

inteligentnych jest wykorzystanie sygna ów

z czujników otwarcia okien, które w typo-

wym budynku s  cz ci  instalacji alar-

mowej i  tylko z ni  wspó pracuj . W domu 

z instalacj  inteligentn  sygna , e w jakim

pomieszczeniu otwarto wszystkie okna,  

centrala przekazuje do instalacji grzewczej 

i wentylacyjnej, by wstrzyma  tam  ogrze-

wanie i wentylacj .

Firmy instalacyjne oferuj  te  cz sto za-

awansowane sterowanie o wietleniem 

– z wykorzystaniem czujników ruchu, 

ciemniaczy itd. W domu jednorodzinnym 

sens kosztownego rozbudowywania in-

stalacji po to tylko, by sterowa a o wietle-

niem, jest raczej w tpliwy, bo róde wiat a

w jednym pomieszczeniu jest najwy ej kil-

ka. Z tej mo liwo ci warto korzysta  w du-

ych obiektach, np. salach wystawowych 

Instalacja inteligentna umo liwia zintegrowanie instalacji domowych

o wietlenie

klimatyzacja

o wietlenie 

zewn trzne

sterowanie prac

kot a c.o.

zawory 

przy grzejnikach

nap d

aluzji
systemowe 

przyciski steruj ce

czujnik 

ruchu

ZDANIEM EKSPERTA

Jak instalacja inteligentna wspó pracuje z innymi instalacja-

mi w domu?

System automatyki budynkowej ESEA pozwala na bardzo elastyczne 

wykorzystanie sygna ów z czujników, które standardowo s  stosowane 

w systemach alarmowych. Sygna  z czujników ruchu mo e by  wykorzy-

stany do sterowania wiat em. Wykrycie ruchu np. w holu w nocy mo e

aktywowa  czujnik, który powoli zapali wiat o na kilkana cie sekund, 

tak aby np. dziecko mog o odszuka  drog  do toalety. Przy wykorzystaniu 

ciemniacza mo na nieznacznie zmniejszy  nat enie wiat a tak, aby nie 

razi o w oczy. Gdy czujnik w dowolnym pomieszczeniu nie wykryje ruchu 

w okre lonym czasie, mo e automatycznie wy czy wiat o (o czym mogli zapomnie  domow-

nicy, np. w rzadziej odwiedzanym pomieszczeniu takim jak garderoba). Pod czenie czujników 

otwarcia okien i drzwi daje jeszcze wi ksze mo liwo ci wykorzystania funkcjonalno ci inteligent-

nych instalacji. Czujniki te mog , tak jak wspomniane wy ej czujniki ruchu, s u y  do w czania 

wiat a, ale mog  równie  wy cza  ogrzewanie w pomieszczeniach, w których s  otwarte okna. 

Taka funkcja przyczynia si  do znacznych oszcz dno ci – po co ogrzewa  przewietrzane pomiesz-

czenie? Podczas wychodzenia z domu mo emy zosta  poinformowani przez system, e pozosta-

wili my otwarte okno. Otwarcie drzwi lub okna w pokoju dzieci cym mo e aktywowa  komuni-

kat g osowy, który nas o tym poinformuje. 

Najistotniejsze jest to, e u ytkownik mo e samodzielnie okre li  regu y dzia ania tego systemu. 

Mog  one by  zmieniane w miar  wymy lania przez u ytkownika nowych udogodnie , które 

mog  by  nietypowe i sprawi , e jego dom b dzie wyj tkowy. Np. otwarcie gara u uruchamia 

wiat o przed gara em oraz na klatce schodowej, ale tylko na krótk  chwil , po tym, jak zostanie 

wykryty ruch na schodach. Wy czenie o wietlenia schodów zewn trznych uruchamia natomiast 

o wietlenie przy wej ciu do domu, które wy czy si  zaraz po otwarciu drzwi wej ciowych, w -

czaj c z kolei wiat o w przedpokoju.

Rados aw Ciepli ski

Dyrektor techniczny,

ESEA intelligent 

buildings
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O budowaniu

czy koncertowych, gdzie róde wiat a

mo e by  nawet kilkaset, a do takich zasto-

sowa  te systemy pierwotnie projektowano. 

W domu jednorodzinnym przydaje si  na-

tomiast mo liwo  sterowania ca ymi se-

kwencjami czynno ci. Gdy wychodzimy 

z domu i chcemy w czy  instalacj  alarmo-

w , dobrze, by zosta y sprawdzone (i ewen-

tualnie zamkni te) wszystkie okna, na czas 

naszej nieobecno ci zosta  odci ty dop yw 

gazu do kuchenki oraz pr du do gniazd 

(z wyj tkiem tych obwodów, które zasilaj

lodówk  czy kocio  c.o.). Wszystkie te czyn-

no ci mo e za nas wykona  instalacja inte-

ligentna: w drodze do pracy czy na urlopie 

nie b dziemy si  niepokoi , czy wy czy-

li my elazko. Nawet gdy wtyczka zosta a

w gnie dzie, zostanie na pewno wy czone. 

Zastosowanie opisanych rozwi za  nie jest 

bardzo trudne ani te  nazbyt kosztowne. 

Budowa systemu

Instalacja inteligentna mo e by  scentralizo-

wana lub rozproszona:

 w scentralizowanej – sygna y ze wszyst-

kich czujników  i komendy steruj ce po-

szczególnymi 

urz dzenia-

mi przechodz

przez g ówny 

sterownik mi-

kroprocesorowy 

systemu;

 w rozproszo-

nej – urz dze-

nia (i czujniki) 

wymieniaj  si

informacjami, 

ale to sterownik 

ka dego z nich 

decyduje osta-

tecznie o zmia-

nie sposobu pra-

cy. Eliminuje to 

niebezpiecze stwo unieruchomienia ca ego 

systemu wskutek awarii centralnego sterow-

nika. Przeprogramowanie takiej instalacji 

jest nieco trudniejsze (bo ka dym urz dze-

niem steruj  odr bne programy).

Sygna y najcz ciej przesy ane s  specjal-

nym przewodem zwanym magistral , jed-

nak mocn  pozycj  na rynku maj  te  sys-

temy bezprzewodowe. Nawet w systemie 

bezprzewodowym nie uciekniemy jednak 

od kabli, bo ka de urz dzenie – klimaty-

zator, elektrozawór czy si ownik steruj -

cy roletami okiennymi wymaga zasila-

nia. Dlatego instalacj  inteligentn  najlepiej 

uk ada  równocze nie z instalacj  elek-

tryczn .

PRZYDATNE ADRESY

BOSCH  022 715 41 00 www.boschsecurity.com 
ESEA  058 325 24 32 www.esea.pl
GDE POLSKA 012 256 50 35 www.gde.pl
LASKOMEX 042 671 88 00 www.laskomex.com.pl
LEGRAND 0801 133 084 www.legrand.pl

MOELLER ELECTRIC 022 320 50 50 www.xcomfort.pl
POLON-ALFA  052 363 92 61 www.polon-alfa.pl
SATEL   058 320 94 01 www.satel.pl
TEMA   022 878 03 47 www.tema.pl
VOLTA   022 424 70 54 www.volta.com.pl 
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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 !

INFO RYNEK Ile kosztuj ?

Typowy domofon analogowy kosztuje oko o 200 z . Za wideodomofon zap a-
cimy zwykle ok. 1500 z , cho  najta sze urz dzenia kosztuj  600–700 z .
Koszt monta u b dzie niski (100–200 z ), je li zdecydujemy si  na jego wy-
konanie razem z instalacj  elektryczn  – mocowanie przewodów do nie-
otynkowanej ciany jest atwe, je li za  i tak doprowadzamy przewody za-

silaj ce lamp  przy bramie, to nie ma potrzeby wykonywania odr bnego 
wykopu. 
W wyko czonym domu koszty b d  znacznie wy sze, szczególnie je li wy-
kop pomi dzy bram  i domem b dzie d ugi, a w domu zechcemy ukry  prze-
wody w bruzdach wykonanych w tynku. 

Rozbudowany system alarmowy, w którym ochronie podlega ca a posesja 
mo e kosztowa  nawet kilkana cie tysi cy z otych. 
Jednak prosty system wraz z monta em to wydatek 5000–6000 z , w tym 
elementy prostej instalacji np. z centralk , manipulatorem kilkoma czujka-
mi ruchu w pomieszczeniach, czujkami otwarcia okien, pojedynczym czuj-
nikiem dymu i wykorzystuj cym sie  komórkow  modu em powiadamia-
j cym firm  ochroniarsk , kosztuj cznie 3000–4000 z . Warto przy tym 
wybra  central , która jest w stanie obs u y  wiele urz dze  (o du ej licz-
bie wej  i wyj ), bo prosta centrala kosztuje np. 450 z , a centrala obs u-
guj ca dwa razy wi cej urz dze  – 600 z .

Z pewno ci  najmniej zap acimy za wykonawstwo, gdy ciany s  jesz-
cze nieotynkowane, a uk ad pomieszcze  pozwala na atwe rozprowadze-
nie okablowania po krótkich trasach. To wa ne, bo np. zwyk a przewodo-
wa czujka kontaktronowa kosztuje zaledwie 10 z , jednak doprowadzenie 
przewodów do centrali mo e by  pracoch onne. 
W wyko czonym domu lepiej zdecydowa  si  na urz dzenia bezprzewodo-
we, bo ich wy sz  cen  zrekompensuje, to e nie trzeba b dzie niszczy  po-
wierzchni cian. Cz sto firmy ochroniarskie oferuj ce us ug  monitoringu 
polecaj  wspó pracuj cych z nimi wykonawców, jednak nierzadko oferty 
niezale nych firm s  korzystniejsze, warto wi c je sprawdzi .

W tym przypadku rozpi to  cen jest ogromna. Instalacja pozwalaj ca na 
sterowanie o wietleniem, ogrzewaniem i wentylacj  mechaniczn , to wy-
datek co najmniej 20 000 z  na urz dzenia, ich monta  i zaprogramowanie.
Jednak ceny zaawansowanych instalacji, w których mo liwe jest sterowa-
nie np. klimatyzacj , aluzjami czy nawet si ownikami automatycznie 

zamykaj cymi okna, przekraczaj  100 000 z . Trzeba przy tym pami ta ,
e takie wyceny nie uwzgl dniaj  samych si owników czy klimatyzato-

rów. 
Instalacj  wykonuje si  zwykle w niewyko czonym domu, je li zdecyduje-
my si  na ni  pó niej, to lepiej wybra  system bezprzewodowy.

 Panel dotykowy pozwala sterowa  systemem w sposób intuicyjny – bez zapami ty-
wania jakichkolwiek komend

fo
t.
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DOMOFONY

SYSTEMY ALARMOWE

INSTALACJE INTELIGENTNE


