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rzestępczość, napa- w budynku. Obierając sygnał z
dy, włamania są czujników (ruch, otwarcie okna,
dużym problemem uszkodzenie – zdjęcie czujnika
w dzisiejszych czasach. - sabotaż, zbicie szkła, dym…)
Policja, pomimo najszczer- wysyła informację - najczęśszych chęci bez odpowied- ciej za pomocą wiadomości
nich środków i sprzętu, SMS do właściciela lub agencji
oraz z powodu braków ochrony. Czujników mamy kila
kadrowych ( z czym ma typów, najczęściej spotykamy
problem większość ﬁrm w czujniki ruchu działające na
Polsce) nie zawsze może zasadzie podczerwieni PIR (70
nam zapewnić właściwy zł), które stosujemy w każdym
poziom bezpieczeństwa. pomieszczeniu do którego

Doskonałym sposobem
na indywidualną ochronę
- bezpieczeństwo każdego
domostwa jest odpowiednio dobrany system alarmowy oraz monitoring prywatnych agencji ochrony.
Dużą popularność takiego
rozwiązania należy przypisać zarówno niskim kosztom
takiej usługi (miesięczny
abonament agencji ochrony
oscyluje około 100,00 zł) oraz
niskim kosztom elektroniki,
która przekłada się na bardzo
przystępne ceny systemów
alarmowych.
Poniżej w kilku słowach
postaramy się w prosty sposób przedstawić jak skutecznie
i tanio zabezpieczyć własne
domostwo przy pomocy profesjonalnych systemów zabezpieczeń. Celowo użyliśmy tutaj
słowa profesjonalnych, gdyż na
rynku znajdziemy mnóstwo nie
ﬁrmowych urządzeń, których
tak naprawdę nie polecamy.
Gramy o wysoką stawkę! Ceną
jest nasze domostwo, dorobek
życia, często nadal spłacany
kredyt, wybierzmy więc taki
sposób zabezpieczeń, aby spać
spokojnie. Tym bardziej że cena
profesjonalnego systemu (Satel,
DSC) dla domu w podstawowej wersji oscyluje w granicy
1800,00 zł netto (system na 6
czujników z kosztami montażu),
co stanowi tak naprawdę niewielki ułamek całości inwestycji
jaką jest nasz dom.
Ale po kolei… Sercem i mózgiem każdego systemu alarmowego jest centrala alarmowa
(400 zł), to ona zbiera i wysyła
sygnały kontrolne do każdego
z czujników rozmieszczonych

mamy dostęp z zewnątrz (drzwi,
okno) więc łatwo możemy obliczyć ile czujników nam potrzeba. Kolejnym elementem jest
Klawiatura, w prostszej wersji
LED (150 zł) zapewni podstawową i prostą obsługę systemu lub w nowszej wersji LCD
(280 zł), gdzie oprócz obsługi na
wyświetlaczu odczytamy wiele
ciekawych informacji (o której
godzinie włączył się alarm, z
którego pokoju, który czujnik
zareagował itd.) Sygnalizator
akustyczny (120 zł) umieszczany
zazwyczaj na zewnątrz budynku – poinformuje nas i sąsiadów,
że dzieje się coś niedobrego.
Po odpowiednim skonfigurowaniu centrali, sygnalizator
może również odpowiednim
sygnałem informować nas o
uzbrojeniu / rozbrojeniu systemu. Akumulator (80 zł) wchodzący w skład każdego systemu
zapewni niezależne zasilanie
przez minimum 48 godzin (w
standardowej wersji).
Do całości musimy doliczyć jeszcze obudowę (100 zł)
w której zamkniemy centralę,
przewody (około 200 zł, rozliczane wg. zużycia) oraz podstawowe materiały pomocnicze
do montażu + koszt instalacji.
Najprostszy system mamy
gotowy do działania! Jest jednak jeszcze kilka rozwiązań o
których warto wspomnieć i
ewentualnie rozbudować nasz
system. Radiolinia i piloty (110
zł) – to ułatwienie (uzbrajamy
system pilotem a nie kodem
z klawiatury), skuteczniejsze
działanie (rezygnujemy z 30
sekund zwłoki na ręczne wbicie
kodu) i mniej nerwów że coś źle
wstukamy ręcznie - co ma duże
znaczenie zwłaszcza dla osób

starszych lub dzieci. Jeden z
przycisków w pilocie pełni również funkcje przycisku napadowego,który możemy dyskretnie
użyć w przypadku zagrożenia.
Czujnik dymu (200,00zł) zł to
element który naszym zdaniem
powinien znaleźć się w każdym
systemie. Zapłacimy 10% więcej ale będziemy pewni, że w
przypadku powstania źródła
ognia (piecyk, kuchenka, instalacja) otrzymamy sygnał zaraz

cena (wyższa o około
20%) jednak zalet jest
znacznie więcej: swobodne
poruszanie się po domu użytkowników przy załączonym
systemie, możliwość zostawiania uchylonych górą okien,
pełna swoboda przy doborze
zwierzaka do domu.

obszarach komunikując się z
jednym , dużym i nowoczesnym
centrum monitorowania sygnałów. Centrum monitorowania,
mając do dyspozycji aż 18
grup patrolowych w przypadku alarmu wysyła na miejsce
zdarzenia wóz tej agencji która
jest najbliżej!
Działa to doskonale!
Zmniejszono w
ten sposób czasy
dojazdów do

Wybierzmy
sprawdzoną
istniejącą kilka lat
na rynku agencję
posiadającą w
miejscu gdzie
mamy nasze
domostwo jak
największą
„ﬂotę” patroli
interwencyjnych,
od czasu ich reakcji
zależy nasze
bezpieczeństwo.

Oczywiście pełne rozwarcie
okna, otwarcie drzwi zewnętrznych lub zbicie szyby spowoduje od razu alarm, jednak
wewnątrz domu możemy swobodnie się poruszać – a system
czuwa!
O systemie warto pomyśleć wcześniej – zanim położymy jeszcze tynki, wtedy
całość instalacji przebiega
bardzo sprawnie a wszystkie
przewody znikają w ścianach.
Odpowiadając na pytanie – po
co mi na takim etapie system
alarmowy i monitoring?
– powiemy, że zarówno okna
które wstawiliśmy jak i drzwi i
brama garażowa są dla złodziei
równie pożądanym „kąskiem”
jak sprzęt RTV czy nasze kosztowności. I zdecydowanie
łatwiejszym (nie posiadając
numerów seryjnych) do upłynnienia towarem - dlatego montaż alarmu zaraz po lub jednocześnie z montażem okien jest
bardzo dobrym rozwiązaniem.
Jeżeli decydujemy się na
instalację alarmu w już wykończonym budynku, aby uniknąć
kucia i chowania przewodów
w ścianach znów mamy 2 rozwiązania: schowamy przewody w plastikowych listwach
(sklepy,ﬁrmy itp.) które ułożymy na ścianie lub zdecydujemy
się na system bezprzewodowych czujników ruchu. System
taki jest też nieco droższy od
tradycyjnych przewodowych
czujek PIR (o około 30%) jednak cenę zrekompensuje na
pewno uniknięcie „małego
remontu” mieszkania (kucia,
wiercenia i sprzątania po całej
operacji) Systemy bezprzewodowe, są bardzo łatwe i „czyste”
w montażu, w każdej chwili

możemy też zmienić lokaliza- klienta do niezbędnego minicję czujnika, baterie stosowane mum! A to najważniejsza rzecz
w czujnikach wystarczają aż na decydująca o skuteczności
12 miesięcy!
monitoringu elektronicznego
Jeżeli mamy już system – czas dojazdu na wezwanie!
alarmowy to musimy zadać Niestety, wszyscy zdajemy
sobie kolejne pytanie - co sobie sprawę jak wygląda
dalej? Część osób decyduje się dziś komunikacja – remonty,
na rozwiązanie „we własnym zatłoczenie dróg, wypadki dla
zakresie”, w takiej sytuacji w mniejszych agencji działająprzypadku alarmu – centrala cych autonomicznie w wielu
alarmowa wysyła na komór- przypadkach czas dojazdu na
kę właściciela SMS o treści wezwanie na drugim końcu
– Włączył się alarm! Tu musimy miasta jest nie do zrealizowaodpowiedzieć sobie na pyta- nia - bez względu na to, co
nie, co zamierzamy z tym dalej powie nam handlowiec sprzezrobić? Czy pojedziemy do dający usługę! Akurat w tym
domu sami? Co się stanie gdy przypadku (ochrona osób i
zastaniemy włamywacza? Ile mienia) kiedy mamy do czyczasu zajmie nam dojazd? Co nienia z aktami włamań i krajeżeli jesteśmy na wakacjach? dzieży, powiedzenie – „Duży
Decydując się na wariant we może więcej” w odniesieniu do
własnym zakresie, czego tak agencji ochrony - sprawdza się
naprawdę nie polecamy, czę- znakomicie.
sto nie zdajemy sobie sprawy
Za pełny pakiet systemu
z powagi sytuacji w jakiej się alarmowego podłączonego do
znajdziemy – otrzymując taki agencji ochrony przyjdzie nam
SMS na komórkę.
zapłacić w przypadku małej
I tutaj z pomocą idą nam ﬁrmy lub średniej wielkości
agencje agencje ochrony domu od 1800,00 do 2500,00 zł
osób i mienia oferując moni- (system alarmowy + 6 czujek +
toring domów, mieszkań, ﬁrm ew. dodatkowe elementy) oraz
– oferta w zasadzie dla każde- stałą opłatę abonamentową w
go. Monitoring Wielkopolski wysokości około 100,00 zł na
(unikalne zrzeszenie agencji w miesiąc. To dobra i przystępna
Wielkopolsce) - poszedł o krok cena – cena świętego spokodo przodu. Zdając sobie spra- ju podczas każdej naszej niewę z narastającej fali włamań obecności - czy to krótki wypad
oraz działań przestępczości zor- na weekend, czy długi urlop
ganizowanej – zrobił podobnie: - zawsze śpimy spokojnie… 
połączył siły 12 agencji ochrony!
Jak to działa w praktyce? Obszar
Dariusz Pietrowiak
Wielkopolski został podziewłaściciel SECURI.PL
lony na rejony, wg. lokalizacji
poszczególnych agencji w celu
Zobacz więcej na:
ułatwienia jak najszybszego
www.securi.pl
ochrona, monitoring firm i mieszkań
dojazdu do klienta. 18 wozów
www.alarmy-poznan.pl
patrolowych, prowadzi objazdy
instalacje systemów alarmowych
chronionych obiektów w tych

przy pierwszym pojawieniu
się dymu i zadziałamy na czas.
Moduł GSM (250 zł) pozwoli
centrali na wysyłanie sygnałów
drogą GSM (SMS) – jeśli mamy
stacjonarną linię telefoniczną
nie musimy decydować się na
takie rozwiązanie, choć jest ono
nowocześniejsze i ma większe
możliwości komunikacyjne.
Jeżeli do grona domowników dołączy pies lub co gorsza
(z punktu widzenia czujników
PIR oczywiście) kot, musimy
poszukać innego rozwiązania.
Sposoby mamy 2: udostępnić
jedno z pomieszczeń dla kota
(z otworem w murze aby mógł
swobodnie się poruszać) gdzie
nie umieścimy czujnika lub
zrezygnować z czujek ruchu i
zamontować czujniki magnetyczne w oknach + czujniki zbicia szkła (30 zł + 90 zł).
Wadą takiego systemu jest

