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Wideodomofony i domofony 
Domofony i wideodomofony s  podstawo-

wym narz dziem umo liwiaj cym kontro-

l  dost pu do posesji. W po czeniu z innymi 

elementami ochrony budynku – drzwiami, 

roletami zewn trznymi oraz ogrodzeniem 

mog  w wielu przypadkach wystarczy , aby 

domownicy czuli si  bezpiecznie. 

Wideodomofon umo liwia obserwacj  sy-

tuacji przy furtce – sprawia, e wida  osoby, 

które chc  dosta  si  na teren naszej posesji, 

domofon za  pozwala jedynie us ysze  te oso-

by. Je li zatem usytuowanie domu b d  ro-

linno  przy bramie i furtce uniemo liwiaj

obserwacj  wej cia, warto wybra  wideodo-

mofon.

Domofony i wideodomofony dost pne s

w wersjach: analogowej i cyfrowej. W do-

mach jednorodzinnych zazwyczaj stosu-

je si  pierwsze rozwi zanie. Domofony ana-

logowe maj  pi  przewodów: w tym jednej 

adresowy, wideodomofony: osiem, w tym je-

den adresowy. Je li w domu mieszkaj  dwie 

rodziny, trzeba zamontowa  dwa przewody 

adresowe.

 Instalacja cyfrowa mo e sk ada  si

z dwóch lub wi kszej liczby przewodów 

– sze ciu w domofonach i o miu w wideodo-

mofonach. Je eli ma tylko dwa przewody – do 

jej monta u mo na wykorzysta  istniej c  in-

stalacj  dzwonkow .

Systemy alarmowe 
Zainstalowanie systemu alarmowego jest 

jedn  ze skuteczniejszych metod chroni -

cych przed w amaniem. Ju  na etapie pro-

jektowania warto uwzgl dni  dzisiejsze 

i przysz e wymagania dotycz ce instala-

cji alarmowej. W tym celu najlepiej skon-

taktowa  si  z firm  zajmuj c  si  projek-

towaniem i realizacj  takich instalacji, aby 

wspólnie wybra  najbardziej efektywne roz-

wi zania.  

 Na system instalacji alarmowej najlepiej 

zdecydowa  si  na etapie projektu domu. 

Dzi ki temu mo na unikn  dodatkowych 

robót – jak kucie cian i maskowanie prze-

wodów – koniecznych przy monta u oka-

blowania. Gdy prace wyko czeniowe s  ju

zako czone, lepszym, cho  dro szym roz-

wi zaniem b dzie system bezprzewodowy.

 Na system alarmowy sk adaj  si : zestaw 

czujek, centrala alarmowa, manipulator 

oraz sygnalizator.

Czujki to elementy wychwytuj ce zmia-

ny w otoczeniu. Do najpopularniejszych 

nale  bierne czujki ruchu (PiR) reaguj ce 

na zmiany promieniowania podczerwone-

go. Warto zatem w domach, w których stale 

przebywaj  zwierz ta (psy ma ych i red-

nich ras oraz koty), zastosowa  specjalne 

czujki – odró niaj ce czworonoga od cz o-

wieka i niewywo uj ce tym samym fa szy-

wego alarmu. 

Centrala alarmowa to g ówny element sys-

temu, odpowiada za kontrol  pracy czujników 

i systemu zasilania: zbiera, zapami tuje i ana-

lizuje informacje pochodz ce z czujników, 
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Domofon, 
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podstawowa, rednio 
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b d  rozbudowana 

instalacja alarmowa 

a mo e wyposa enie 

domu w kompleksow
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wiele, koszty 
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– komfort mieszkania 

w bezpiecznym 

i wygodnym domu.
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nast pnie odpowiednio reaguje – w czaj c

lub wy czaj c alarm lub/i przekazuj c sygna

do agencji monitoruj cej, z któr  mamy pod-

pisan  umow . Central  alarmow  montuje 

si  w miejscu, do którego intruz b dzie mia

utrudniony dost p, tak aby nie móg  szybko 

znale  i wy czy  ca ego systemu.

Manipulator s u y do komunikacji z cen-

tral  alarmow . Za jego pomoc  uruchamia-

my alarm i wydajemy polecenia centrali. 

Montuje si  go w atwo dost pnym miejscu 

– tak, aby mo na by o szybko i sprawne wy-

czy  lub uruchomi  system.

Sygnalizator powiadamia o zagro e-

niu. Sygna  alarmowy mo e by  wyrazisty 

– akustyczny, zazwyczaj po czony z syg-

nalizacj wietln , lub dyskretny – kiedy 

informacja o w amaniu przekazywana jest 

w a cicielowi lub odpowiednim s u bom: 

telefonicznie, drog  radiow  itp.

Instalacje inteligentne 
Wyposa aj c dom w system alarmowy, war-

to zastanowi  si  nad instalacj  inteligent-

n , która umo liwia sterowanie – oprócz 

systemem alarmowym – tak e klimatyzacj ,

ogrzewaniem, wentylacj , o wietleniem, ro-

letami, bram , aluzjami i markizami.

Budynek inteligentny to taki, który wyposa-

ony jest w system czujników, reaguj cych na 

zmiany zarówno w otoczeniu, jak i wewn trz 

domu. Nie o ka dym jednak domu, w którym 

s  czujniki wspó pracuj ce z ró nymi instala-

cjami, mo na powiedzie , e jest wyposa ony 

w systemem inteligentny. Inteligentnymi okre-

la si  wy cznie te obiekty, w których detek-

tory wspó pracuj ce z ró nymi instalacjami 

s  ze sob  zintegrowane. Oznacza to, e je e-

li nast puje jakakolwiek zmiana stanu w jed-

nej instalacji, pozosta e z nich s  o tym powia-

damiane i zmiana ta jest uwzgl dniana w ich 

pracy.

 Zwykle najwa niejszym elementem insta-

lacji inteligentnej jest tzw. jednostka central-

na (komputer, sterownik mikroprocesorowy, 

itp.), do której doprowadzone s  przewo-

dy od ró nych czujników znajduj cych si

w pomieszczeniach oraz na zewn trz domu. 

Niektóre systemy tworz  tzw. sieci rozpro-

szone – urz dzenie w nich komunikuj  si

bezpo rednio i nie ma w nich centrali.
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 Wewn trzny sygnalizator akustyczny

Uk adanie przewodów
Instalacj  domofonów i wideodomofonów na zewn trz wykonuje si  przewodami odpor-

nymi na warunki atmosferyczne np. XTKMXw, XzTKMX, wewn trz natomiast przewodami 

domofonowymi typu YTDY, TKSY, LIYY-P.

W budynku. Przewody nale y uk ada  w rurkach w tynku lub po wierzchu ciany. Obwód, 

który zasila panel zewn trzny, mo na poprowadzi  przez strop piwnicy b d  pod og  na 

gruncie, wyprowadzi  za  przez cian . W miejscach wyprowadzenia kabla konieczne jest 

zastosowanie przepustów (u ywa si  ich tak e w miejscach krzy owania si  kabla z rura-

mi instalacyjnymi – gazowymi, wodoci gowymi, kanalizacyjnymi itp.).   

Poza budynkiem. G boko  rowu z kablem musi by  dostosowana do rodzaju gruntu:

 pod nieutwardzon  powierzchni  ziemi – na g boko ci 70 cm,

 pod chodnikiem – 60 cm.  

W dwóch pierwszych przypadkach konieczne jest podsypka z piasku (ok. 10 cm), w grun-

cie piaszczystym natomiast kabel mo na uk ada  bezpo rednio na dnie rowu. 

Przed przysypaniem rowu gruntem rodzimym, trzeba 10 cm ponad przewodem u o y  tzw. 

foli  ostrzegawcz , tak by nie uszkodzi  przewodu wykonuj c w przysz o ci wykop.

Rów mo na bezpo rednio zasypa  gruntem rodzimym je eli kabel na ca ej d ugo ci zo-

stanie os oni ty rur , wtedy te  mo na zakopa  go p ycej – na g boko ci 20 do 30 cm.

Strefy bezpiecze stwa
Stopie  rozbudowy systemu alarmowego nale y dostosowa  do istniej cego potencjalne-

go zagro enia napadem. System alarmowy mo e chroni  wn trze domu lub/i jego otoczenie, 

a tak e dzia a  ju  w linii ogrodzenia – to zapewniaj  najbardziej rozbudowane systemy. 

Ogrodzenie. Kable sensorowe i mikrofonowe – montuje si  je na ogrodzeniu. Kable 

reaguj  na drgania lub d wi ki, informuj c o próbie sforsowania ogrodzenia. Instalacja ta-

kich kabli mo liwa jest jedynie na ogrodzeniu metalowym. System wiat owodowy – mo -

na go zainstalowa  na ogrodzeniu, cianie lub pod ziemi  (ale nie pod powierzchni  utwar-

dzon ). Jego odkszta cenie lub przeci cie uruchamia alarm.

Teren posesji. System impedencyjny – umieszczany jest pod ziemi . Zak ócenie fal 

elektromagnetycznych, które wytwarza, powoduje w cznie alarmu. Bariery mikrofalowe

– to montowane na chronionym odcinku dzia ki nadajniki i odbiorniki promieniowania mi-

krofalowego. Alarm jest uruchamiany po przeci ciu wi zki promieniowania. W polu jego 

dzia ania nie mo na sadzi  drzew i krzewów oraz umieszcza awek. 

Okna i drzwi. Mikrofonowe czujki zbicia szk a – montowane w oknach, wykrywaj  d wi k

uderzenia w szk o i jego p kania; zabezpieczaj  jednocze nie kilka szyb.  Kontaktrony (czuj-

ki magnetyczne) – reaguj  na otwarcie drzwi i okien bez wybicia szyb. Roz czenie dwóch 

podstawowych elementów tego zabezpieczenia – magnesu i kontaktronu – w cza alarm.

Wn trze domu. Czujki mikrofalowe – zalecane zw aszcza do du ych pomieszcze .

Wykrywaj  ruch w obszarze swojego dzia ania. Ich zasi g nie jest ograniczony szyb  czy 

cianami dzia owymi. Czujki dualne – zbudowane s  z dwóch czujek umieszczonych w jed-

nej obudowie, zazwyczaj wyst puj  w zestawieniu: pasywna czujka podczerwieni (opisy-

wana na pocz tku artyku u) i czujka mikrofalowa. Dzi ki takiej konfiguracji czujka reaguje 

na dwa ró ne rodzaje zak óce , zapobiegaj c fa szywym alarmom. Czujki wykrywaj ce 

awarie techniczne – to czujki chroni ce pomieszczenia przed zalaniem, po arem lub ulat-

niaj cym si  gazem.
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Przegl d rynku

Poniewa  jednostka cen-

tralna dzia a na zasadzie 

sprz enia zwrotnego, musi 

by  te  po czona z takimi urz dzeniami do-

mowymi jak: instalacja domofonowa czy wide-

odomofonowa, kocio , grzejniki, wentylatory, 

ród a wiat a, aluzje, si owniki przyokienne 

itd. Sie  przewodów tworzy tzw. magistral  ko-

munikacyjn .

 Instalacj  inteligentn  warto zaplano-

wa  nawet wtedy, gdy w zwi zku z wydat-

kami na budow  domu nie mo na sobie od 

razu pozwoli  na zakup wszystkich urz -

dze . Zbudowanie takiej instalacji w przy-

sz o ci b dzie jednak znacznie atwiejsze, 

je li na etapie budowy ca y budynek zosta-

nie okablowany przewodem magistralnym. 

Nie b dzie to du y wydatek, a umo liwi 

przerobienie instalacji konwencjonalnej na 

inteligentn  nawet po wielu latach od wybu-

dowania domu. Znacznie wi ksz  swobod

daj  systemy bezprzewodowe – radiowe. Te 

mo na wprowadzi  bez konieczno ci kucia 

cian w ju  zamieszkanym domu. 

Wybór systemu
Na rynku dost pnych jest wiele rozwi -

za  systemów automatyki budynku, a ka -

dy z nich ma okre lon  liczb  dost pnych 

funkcji, ale niestety tak e sporo ogranicze .

Przed zleceniem projektu warto si  zoriento-

wa , który z systemów spe niaj cych nasze 

wymagania b dzie najta szy. Z oszcz dza-

niem nie warto jednak przesadza , poniewa

najprawdopodobniej z czasem zechcemy roz-

szerza  mo liwo ci systemu, warto spraw-

dzi , czy wybrany system to umo liwia.

Nieograniczone mo liwo ci
O wietlenie. Systemy automatyki domu 

mog  sterowa  zarówno o wietleniem 

wewn trznym, jak i zewn trznym. Aby 

umo liwi  to pierwsze, pomieszczenia 

wyposa a si  w czujniki nat enia wia-

t a i obecno ci osób. Do sterowania o wie-

tleniem  zewn trznym instaluje si  czuj-

nik zmierzchowy. Z czujników informacje 

przekazywane s  do wspó pracuj cego 

z nimi modu u steruj cego, który zapala, 

gasi lub ciemnia lampy.

O wietlenie potrzebne w wykonywaniu 

konkretnych czynno ci, zwane scenami 

wietlnymi, mo na tak e zaprogramowa

Z kamer  lub bez
 Panel wewn trzny – wideounifon z przyciskiem 

zwalniaj cym zaczep elektrozamka. Obraz na panelu 
wewn trznym mo e by  wy wietlany przy zastosowa-
niu standardowych czarno-bia ych kineskopów lub ko-
lorowych ciek okrystalicznych

 Panel zewn trzny (a) – bramofon (zwany te
kaset  rozmówn ) – z przyciskiem wywo ania, 
mikrofonem i g o nikiem.
Panel wewn trzny (b) – unifon z przyciskiem 
zwalniaj cym zaczep elektrozamka.
Panel wewn trzny mo e mie  s uchawk  lub 
g o nomówi cy aparat. W drugim przypadku 
przez ca y czas trwania rozmowy trzeba trzyma
wci ni ty przycisk umo liwiaj cy rozmow

 Panel zewn trz-
ny – wideobramofon 
z przyciskiem wywo-

ania, mikrofonem 
i g o nikiem oraz ka-
mer . W niektórych 
wideodomofonach 

mo na sterowa  po-
o eniem kamery 

i obserwowa  tak e
otoczenie wokó  roz-
mówcy. W modelach 

bardziej skompliko-
wanych mo na te

skorzysta  z opcji re-
jestracji obrazu – za-

pisywanego w mo-
dule pami ci
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Wspó pracuj ce ze sob  elementy instalacji inteligentnej
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 Elementy bezprzewodowej 
sieci inteligentnej mo na pod-

czy  nawet bezpo rednio do 
gniazda, by sterowa  np. pra-
c  wentylatora
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Bezpiecze stwo. Z instalacj  inteligentn  mo e wspó pracowa

instalacja alarmowa, a tak e czujniki dymu, wilgotno ci oraz inne 

instalacje techniczne. Sygna y pochodz ce z tych urz dze  wpro-

wadzane s  do systemu instalacji inteligentnej, dzi ki czemu po-

zwalaj  chroni  dom przed szkodami i zminimalizowa  skutki zda-

rze  losowych. 

Na przyk ad po wykryciu dymu przez czujki zadymienia w ci gach

komunikacyjnych zapal  si wiat a i zostanie powiadomiona stra

po arna. A dzi ki wy cznikowi g ównemu umieszczonemu w oko-

licy drzwi wej ciowych mo emy takich sytuacji unikn , nie próbu-

j c sobie przypomnie , czy faktycznie zosta y wy czone wszyst-

kie wiat a, elazko, kuchenka, itp. Po naci ni ciu tego przycisku 

uzyskuje si  pewno , e do minimum zosta o ograniczone zu ycie 

energii elektrycznej i w znacz cy sposób ogranicza si  ryzyko wy-

st pienia po aru. 

Komfort. Instalacja inteligentna 

zatroszczy si  o odpowiedni klimat 

we wn trzach, odci y od mozol-

nego, ci g ego sprawdzania nie-

domkni tych drzwi czy okien. Gdy 

wrócimy z pracy, dom powita nas, 

roz wietlaj c wjazd, otworzy drzwi 

wej ciowe, zaparzy kaw , w czy 

ulubiony utwór muzyczny i scen

wietln  przeznaczon  do odpoczyn-

ku. Odpowiedni przycisk u yty przy 

opuszczaniu budynku nada rozkaz 

zamkni cia drzwi, zasuni cia rolet 

antyw amaniowych, wy czy zasi-

lanie gniazd, o wietlenie, zawory 

wody i gazu, zamknie bram , obni y

temperatur , za czy alarm, w czy 

symulacj  obecno ci i powiadomi 

o stanie na panelu w formie wizu-

al zacji lub jako SMS.

Oszcz dno ci. Korzystaj c z tych samych urz dze  i z tych sa-

mych róde  energii, mo na znacznie zwi kszy  efektywno  jej 

wykorzystania. Najwi kszy w tym udzia  ma instalacja grzewcza. 

Przy czone do takiej instalacji urz dzenia mo na tak zaprogramo-

wa , aby w czasie nieobecno ci domowników utrzymywa y tempe-

ratur  na ni szym poziomie. 

Na podstawie obserwacji domowników mo na równie  zreduko-

wa  temperatur  w wybranych pomieszeniach, nieu ywanych o da-

nej porze dnia, o np. 2°C. W ten sposób mo emy nawet o 10% zmniej-

szy  koszty ogrzewania. 

Kolejnym wymiernym krokiem jest powi zanie uk adu grzewczego 

z czujnikami otwartych okien. Zapobiega to sytuacji, w której otwar-

te okno wyzi bia pomieszczenie (spada w nim temperatura), a grzej-

niki grzej  z pe n  moc .

Z kolei w czaj c tryb „wykorzystywania energii s onecznej”, sys-

tem zbada nat enie wiat a i, w zale no ci od pory roku, podniesie 

lub opu ci automatycznie rolety. Zim  wykorzystamy w ten sposób 

energi  promieniowania s onecznego do ogrzewania, latem nato-

miast zabezpieczymy dom przed przegrzaniem.
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PRZYDATNE ADRESY

Domofony, wideoodomofony, instalacje alarmowe
BOSCH  22 715 41 00  www.bosch.pl
CSA  602 50 78 81  www.slawcsa.com
DUNIFEX  91 814 97 87  www.dunifex.pl
EC ELTCRAC  12 292 48 70  www.eltcrac.com.pl
GDE  12 256 50 35  www.gde.pl
LASKOMEX  42 671 88 40  www.laskomex.com.pl
SATEL  58 320 94 00  www.satel.pl
THOR  58 554 91 66  www.thor.com.pl

ZAMEL  32 210 46 65  www.zamel.pl

Instalacje inteligentne
COMECH  2 621 79 76  www.eib-instalacje.pl
EATON ELECTRIC (MOELLER)  22 320 50 50  www.moeller.pl
ELKIM Inteligentne Instalacje Domowe  61 870 71 53  www.elkim.pl
HAGER POLO  32 32 40 100  www.hager.pl
SATEL  58 320 94 00  www.satel.pl
SIEMENS 22 870 87 00  www.sbt.siemens.pl

INFO RYNEK Ile kosztuje...

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

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 !

...instalacja alarmowa?

Podstawowa instalacja alarmowa (centrala alarmowa, modu  rozszerze  bez 
zasilacza, 3–4 czujki PIR, 2 czujki dualne, 4–9 kontraktonów, 2 sygnalizatory 
optyczno-akustyczne: wewn trzny i zewn trzny) to wydatek minimum 2000 z .

rednio zaawansowana instalacja alarmowa (centrala alarmowa, modu  roz-
szerze  bez zasilacza, 6 czujek PIR, 2 czujki dualne, 2 czujki zewn trzne dualne, 
9 kontraktonów, 2 sygnalizatory optyczno-akustyczne wewn trzne i 1 zewn trz-
ny) to wydatek minimum 2800 z .

Zaawansowana instalacja alarmowa (centrala alarmowa, modu  rozszerze  bez 
zasilacza, 6 czujek PIR, 4 czujki dualne, 20 kontraktonów, 2 sygnalizatory optycz-
no-akustyczne wewn trzne i 1 zewn trzny) to wydatek minimum 3500 z .

...instalacja inteligentna?

Podstawowa wersja instalacji inteligentnej: same urz dzenia bez monta u
i oprogramowania to wydatek min. 10 000 z .

Za rednio rozbudowan  instancj  z monta em i oprogramowaniem mo emy 
zap acimy ok. 20 000 z .

 Za bardzo rozbudowan  nawet 90 000 z .

Firmy instalacyjne zwykle okre laj  koszt wykonania i zaprogramowania insta-

lacji jako minimum 30% ceny samych urz dze . Mo e on jednak bardzo si  zmie-
nia , zale nie od sposobu wykonania. Warto  robocizny b dzie te  proporcjonal-
nie mniejsza przy du ych, bardzo rozbudowanych instalacjach.

Ceny dotycz  instalacji do domu o powierzchni ok. 150 m2

– ceny brut to – 

na stale powtarzalne sytuacje, np. czytanie, 

nauk  czy spotkania towarzyskie.

Cz sto stosuje si  tak e tzw. trasy wietl-

ne – czyli w czanie i wy czanie z opó -

nieniem kolejnych róde wiat a. Walory 

tej funkcji docenia si , wracaj c wieczo-

rem do domu: wiat o zapala si  wtedy ko-

lejno w zaprogramowanych odst pach czasu 

we wszystkich pomieszczeniach, przez któ-

re przechodzimy. W drodze furtka–brama–

dom towarzyszy  nam mog  czujniki ruchu, 

które spowoduj  o wietlenie ca ej trasy. 

Klimatyzacja i ogrzewanie. Ta funkcja 

zapewnia utrzymanie  w pomieszczeniach 

temperatury, jak  lubimy. Zim  dostosuje 

moc pracy kot a ogrzewaj cego dom, a latem 

klimatyzatora ch odz cego pomieszczenia.  

Rolety i aluzje. Opuszczanie i podno-

szenie rolet oraz stopie  otwarcia aluzji 

– to czynno ci uzale nione przede wszyst-

kim od nat enia wiat a i pory dnia. 

Cz sto ze wzgl du na te w a nie czynni-

ki programuje si  system odpowiedzial-

ny za prac  konkretnych os on. W tym celu 

na zewn trz montuje si  czujnik nat enia 

wiat a.

Bramy. Automatyczne sterowanie ru-

chem skrzyde  bram wjazdowych i ga-

ra owych jest wygodnym rozwi zaniem 

zw aszcza w deszczowe dni. Po wje dzie 

do gara u i opuszczeniu bramy lub jed-

nocze nie z jej podnoszeniem zapala si

o wietlenie, a przy otwieraniu bram wjaz-

dowych wiat o zapala si  tak e we wn -

trzu domu.

System podlewania. Dzi ki czujnikom 

zmierzchowym automatyczny system pod-

lewania uruchamia si  po zmroku lub 

wczesnym rankiem i wy cza po okre lo-

nym czasie. Mo na tak e umie ci  w zie-

mi czujnik wilgotno ci gruntu, wówczas 

ogród b dzie podlewany do momentu, a

ziemia osi gnie wymagany przez nas po-

ziom wilgotno ci. Czujnik deszczu spra-

wia, e ogród nie jest podlewany podczas 

opadów. Wygodnie jest te  mie  czujni-

ki ruchu w pobli u zraszaczy – dzi ki nim 

unikniemy przypadkowego prysznica, gdy 

znajdziemy si  w ich pobli u w porze pod-

lewania.
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 Odpowiednio zaprogramowane sceny wietlne 
daj  wiele mo liwo ci o wietlenia wn trza w zale -
no ci od bie cych potrzeb

Symulacja obecno ci
Gdy wyje d amy na d u szy czas, na-

sz  obecno  w domu mo e symulowa

specjalny program. B dzie on nie tylko 

uruchamia  o wietlenie w wybranych po-

mieszczeniach, ale tak e opuszcza  role-

ty na noc, w cza  radio i np. podlewanie 

trawnika. Po naszym wyje dzie b dzie od-

twarza  cz  naszych codziennych czyn-

no ci w podobnej kolejno ci i o zbli onych 

porach dnia, jak to si  dzieje gdy jeste my 

w domu. Dodatkow  mo liwo ci  jest za-

implementowanie funkcji panika. Gdy us y-

szymy jaki  niepokoj cy ha as w swoim 

domu lub ogrodzie, za pomoc  jednego 

przycisku mo emy w czy

wiat a we wszystkich 

pomieszczeniach.
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Budynkiem inteligentnym mo na sterowa  na 

odleg o : za pomoc  Internetu lub telefonu 

komórkowego

 Bezprzewodowy 
czujnik do 
pomiaru tempe-
ratury zewn trz-
nej i ci nienia 
atmosferycz-
nego
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