
BEZPRZEWODOWY DOMOWY

SYSTEM ALARMOWY

Specyfika, wady i zalety oraz

dobór systemu alarmowego



Bezprzewodowy system alarmowy

Na rynku dostępne są różne opcje zabezpieczeń
domów. Warto wybrać najlepszy system alarmowy,
który uchroni przed ryzykiem włamania. Być może

najodpowiedniejszy okaże się system
bezprzewodowy, którego instalacja odbywa się bez

użycia kabli. Ma to szczególne znaczenie dla
właścicieli nowych budynków. Alarm bezprzewodowy

może co prawda wydawać się opcją bardziej
kosztowną (specjalne urządzenia), aczkolwiek różnica

nie jest aż tak duża biorąc pod uwagę brak opłat
związanych z robocizną. 



Rodzaje bezprzewodowych systemów alarmowych

Istnieją dwa podstawowe rodzaje alarmowych systemów
bezprzewodowych. Typ hybrydowy, który łączy w sobie

elementy przewodowe i bezprzewodowe oraz typ
całkowicie bezprzewodowy. Opcja hybrydowa sprawdza

się głównie wtedy, gdy rozbudowywany jest system,
który już działa oraz tam, gdzie instalacja

konwencjonalnego osprzętowania kablowego byłaby
trudna lub zgoła niemożliwa. 

Nie każdy system jednak nadaje się do roli systemu
hybrydowego.



Specyfika alarmu bezprzewodowego

Alarm bezprzewodowy wykorzystuje komunikację
radiową zamiast kablowej, natomiast nie może to
negatywnie wpływać na jakość usługi. Ważnym

kryterium wyboru systemu jest sposób komunikacji
między poszczególnymi kanałami. Komunikacja może

przebiegać jednostronnie (centrala-czujki) lub
dwustronnie (centrala-czujki i czujki-centrala). Drugi

wariant określany jest przez ekspertów jako najbardziej
pożądany ze względu na szybszą reakcję alarmu w

sytuacji zewnętrznego zagrożenia. Wszystkie systemy
można ulepszać poprzez nabywanie różnych dodatków
(np. pilotów, czujek itp.). Dodatkowo mamy możliwość

zdalnego kierowania systemem.



Specyfika alarmu bezprzewodowego

Systemy bezprzewodowe opierają się na transmisji
radiowej, która pracuje w częstotliwościach 433 MHz i

868 MHz. Problem z takim rozwiązaniem polega na tym,
że sygnał radiowy bywa zawodny. Z reguły urządzenia

testuje się na otwartej przestrzeni, natomiast w
przestrzeni zamkniętej zasięg może okazać się słabszy,
ponieważ może być przytłumiony podczas przenikania

przez ściany itd. Działanie systemu bywa utrudnione też
w środowisku pracy zawierającym elementy metalowe,

tzn. w różnego rodzaju halach czy garażach.



Minusy montażu bezprzewodowego systemu
alarmowego

Minusem tego typu rozwiązania jest konieczność
zasilania go przy pomocy baterii. Nie można oczywiście
określić jak duże będzie zużycie energii - wiele zależy od
tego, na jakie ustawienia systemowe się zdecydujemy.

Warto pamiętać, że im więcej akcesoriów dokupimy, tym
więcej nasz sprzęt pochłonie energii, dlatego też przed
zakupem systemu warto przekonać się czy wbudowano
funkcję autodiagnostyki, która automatycznie powinna

nas informować o stanie baterii i konieczności ich
wymiany. 



Wybór domowego systemu alarmowego

Należy brać pod uwagę funkcjonalność systemu
alarmowego oraz możliwość dopasowania parametrów
do potrzeb domu. Należy pamiętać o tym, że systemy

bezprzewodowe to systemy zamknięte, czyli takie, które
działają poprawnie wyłącznie w oparciu o części

oryginalne, zakupione u jednego producenta. Rzeczą
niedopuszczalną byłaby próba uruchomienia alarmu

opartego na urządzeniach kilku różnych firm.
Przed wyborem alarmu warto jednak poświęcić trochę

czasu na zapoznanie się z aktualnymi trendami i
rozwiązaniami technologicznymi. Alarm bezprzewodowy

to opłacalna inwestycja na długie lata.
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