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S y g n a l i z a c j a  w ł a m a n i a  i  n a p a d u

Nowoczesne
czujki zewnętrzne

Prestige External 
TD angielskiej firmy 
Texecom jest mikro-
procesorową, lustrza-
ną czujką ruchu PIR 
o zasięgu 12 m i kącie 
detekcji 90°. Czuj-
ka jest wyposażona 
w dwa piroelementy, 
które pracując w try-
bie logicznym AND, 
wzajemnie weryfikują 
swoje wskazania. Gór-
ny tor detekcji tworzy 
kurtynę poziomą, natomiast dolny jest 
regulowany, co pozwala na zmianę za-
sięgu detektora w zakresie 2 ... 12 m, 
a tym samym dostosowanie parametrów 
pracy czujki do wielkości i kształtu chro-
nionego obszaru. Kształt pola detekcji 
można również regulować, przekręcając 

cały blok detekcyjny wewnątrz czujki, 
co pozwala na zmianę kierunku detekcji 
w zakresie +/-45°. 

Czujka jest wyposażona w wejście 
AUX do podłączenia dodatkowego 
detektora. Wykorzystując tę funkcję, 
urządzenie zasygnalizuje alarm tylko 
wtedy, gdy nastąpi naruszenie stref 
obu detektorów w odpowiedniej ko-
lejności. Pozwala to na zastosowanie 
detekcji kierunkowej – wykrywanie ru-
chu intruza tylko w określoną stronę. 

Spider PA to czujka 
włoskiej firmy AVS 
o charakterystyce zbli-
żonej do urządzenia 
opisanego wyżej. Jest 
wyposażona w dwa 
piroelementy o po-
dobnych jak w przy-
padku Prestige ETD 
kształtach pól detekcji, 
optykę lustrzaną o za-
kresie regulacji w po-
ziomie +/-45°, a zasięg 
czujki reguluje się 
w zakresie 3 ... 14 m. Również to urządze-
nie umożliwia pracę na zasadzie detekcji 
kierunkowej.

Czujką o bliźniaczo podobnych para-
metrach, ale w postaci urządzenia bez-
przewodowego jest model Spider PAW. 
Urządzenie zapewnia dodatkowo  wysła-
nie sygnału alarmowego drogą radiową 
na odległość do 200 m. Do czujki dołą-
czona jest bateria o żywotności do 3 lat.

Rodzinę zewnętrznych czujek SPIDER 
uzupełnia dualny model Spider D. Urzą-
dzenie to łączy detekcję PIR (o parame-
trach identycznych jak w poprzednich 
dwóch modelach) z detekcją mikrofalo-
wą. Zapewnia to doskonałe parametry 
detekcyjne, predestynujące tę czujkę do 
pracy w wyjątkowo trudnych warunkach. 

Urządzenie ma niezwykle istotną w apli-
kacjach zewnętrznych funkcję antyma-
skingu. 

GUARD izraelskiej 
firmy Maximum 
to kolejna dual-
na czujka ruchu 
w tym zestawie-
niu – wysokiej kla-
sy detektor ruchu 
o optyce lustrza-
nej i polu detekcji 
14 x 16 m. Czujka 
zapewnia świetną 
skuteczność wy-
krywania dzięki 
takim właściwościom, jak odporność na 
zwierzęta, automatyczna kompensacja 
temperatury czy precyzyjna regulacja czu-
łości. Reakcję czujki na próby maskowania 
zapewnia wielostopniowy system antyma-
skingu (od frontu PIR, dookoła MW). Z kolei 
dzięki wbudowanemu czujnikowi wstrzą-
sowemu detektor jest odporny na próby 
sabotażu polegającev na takiej zmianie 
położenia czujki, aby ograniczyć jej pole 
detekcji.

Inną czujką marki Ma-
ximum jest detektor 
zabezpieczenia fasado-
wego Curtain. Ta dual-
na czujka dzięki kurty-
nowemu polu detekcji 
(10 m, 3°) i specjalnemu 
uchwytowi kątowemu 
tworzy pionową „taflę” 
wykrywającą, przebie-
gającą równolegle do 
zabezpieczanej ściany, 
stanowiąc idealne roz-
wiązanie do zabezpie-
czenia fasady budynku. Również i to urzą-
dzenie ma funkcję antymaskingu.

Opisane czujki stanowią bogatą ofertę 
urządzeń zabezpieczenia zewnętrzne-
go, pozwalając instalatorowi i przyszłym 
użytkownikom na dobór urządzenia do-
kładnie odpowiadającego jego oczeki-
waniom.     n
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Zabezpieczenia zewnętrzne są waż-
ną częścią instalacji nowoczesnego 
systemu sygnalizacji włamania. Sta-
nowią swego rodzaju system wcze-
snego ostrzegania, znacznie podno-
szący bezpieczeństwo chronionego 
obiektu. 
Początek wiosny jest okresem sprzyja-
jącym realizacji instalacji na zewnątrz 
budynków. Przyjrzyjmy się zatem kil-
ku dostępnym na naszym rynku no-
woczesnym rozwiązaniom z zakresu 
detektorów zewnętrznych. Wśród wy-
mienionych poniżej jest kilka szeroko-
kątnych czujek ruchu stanowiących 
elementy ochrony obszarowej (zabez-
pieczenie terenu wokół chronionego 
obiektu). Jest tu również kurtynowa 
czujka ruchu będąca urządzeniem 
z zakresu ochrony bezpośredniej (za-
bezpieczenie fasady budynku, wnęk 
okiennych, drzwi itp.).


