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F O R U M

Co na temat czujek mówi norma w ar-
kuszu nr 14? 
Dla systemu klasy SA-2: czujki wykry-
wają próby przedostania się bądź
obecność osób niepowołanych w do-
zorowanym obiekcie, nie jest możli-
we zneutralizowanie ich funkcji
w wyniku manipulowania przy
nich bez użycia narzędzi lub z za-
stosowaniem narzędzi ogólnie
dostępnych, a dla systemu klasy SA-3
– jak w SA-2 w stanie normalnym, nie
jest możliwe zneutralizowanie
ich funkcji za pomocą specjalnie
konstruowanych narzędzi. Przy
próbie manipulowania przy nich wy-
wołują alarm. 

Te zapisy stanowią ABC każdego pro-
jektanta i instalatora, ale życie płata figle
– pamięć widać niektórych zawodzi,
więc dla przypomnienia kilka pytań: 
„Czy miotła jest narzędziem ogólnie
dostępnym?” Tak, Nie (błędną odpo-
wiedź proszę skreślić). 
„ Jaką temperaturę ma miotła?” 20°C,
temperaturę otoczenia (błędną odpo-
wiedź proszę skreślić). 
Jeśli miotła ma temperaturę otocze-
nia i jest narzędziem ogólnie dostęp-
nym, to czy pasywną czujkę podczer-
wieni bez antymaskingu można mon-
tować tuż za drzwiami? (fot. 1)
Można, ale system nie spełnia wa-
runków dla klasy SA-2. Czy można

coś poprawić w takiej, już istniejącej
sytuacji? Tak – zamontować kontak-
tron na te drzwi. Ależ kontaktron
można pokonać zwykłym magne-
sem, czyli ogólnie dostępnym narzę-
dziem! Zgoda – dlatego w tym przy-
padku kontaktron musi być kontak-
tronem polaryzowanym, czyli musi
mieć przynajmniej dwa magnesy.
Dopiero takiego zestawu nie da się
pokonać narzędziami ogólnie do-
stępnymi. Będą więc spełnione wy-
magania dla klasy SA-2, może także
dla klasy SA-3 – jeśli konstrukcja
drzwi, ścian i sposób użytkowania
pomieszczenia wykluczają inne po-
dejście do tej czujki. 

Proszę zwrócić uwagę, że ten zapis
dotyczący czujek jest umieszczony
w normie przy wymaganiach syste-
mu,  a nie pojedynczych elementów
– czyli nie przy klasie użytych ele-
mentów (A, B, C i S), ale przy klasie
systemu czyli SA-ileś tam. Ma to bar-
dzo istotne znaczenie, ponieważ in-
stalator, podpisując deklarację zgod-
ności z normą, wystawia świadectwo
dla całego systemu – a więc dla
współpracujących ze sobą czujek.
Dobrze rozmieszczone czujki będą
spełniały wymagania zapisane w nor-
mie, ale te same czujki zamontowane
błędnie nie będą spełniały wymagań
normy! 

Ta sama pasywna czujka podczerwie-
ni umieszczona w odległości około 
3 – 4 m od drzwi, gdy system jest włą-
czony, nie da się zasłonić miotłą, bo
miotła od drzwi nie sięgnie! 

Czy zawsze? Nie – może się okazać, że
czujka nie jest umieszczona według
zasady największej czułości wykrywa-
nia i można do niej podejść bez wy-
wołania alarmu! Mamy więc następny
warunek, aby czujki spełniały wyma-
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Fot. 1. Typowy błąd – pasywna czujka podczerwieni tuż za drzwiami

ofercie producentów jest ponad 40 rodzajów czujek
i czujników różniących się zasadą działania. Ozna-
cza to, że żadne z oferowanych urządzeń nie jest na
tyle uniwersalne, aby wyprzeć z rynku wszystkie

pozostałe. Jeśli instalator zna i umie stosować: kontaktrony, pa-
sywne i aktywne czujki podczerwieni, czujki stłuczenia szkła, mi-
krofalowe dopplerowskie oraz dualne, to powinien zaprojektować
sensowny system alarmowy, wykrywający intruza, który podcho-
dzi pod budynek, wybija okno lub je otwiera i wchodzi do środka.
Zbuduje na tych wymienionych elementach system, jeśli zna zasa-
dy. A jeśli nie zna – to mamy radość wśród złodziei. 
Proszę poczytać i popatrzeć.

W



gania normy – czujki muszą być
umieszczone zgodnie z instrukcją
producenta i tak, aby przewidywany
kierunek agresji pokrywał się z ich
największą czułością. 
Zasygnalizowałem jeden problem
z czujkami pasywnymi. Proszę popa-
trzeć na fotografię 2. 

Przypomnę, co powoduje alarm pa-
sywnych czujek podczerwieni, choć
nie przywołam tu zapisu normy, po-
nieważ zawiera aż dwa błędy. Aby 
było spełnione kryterium alarmu,
w polu widzenia czujki musi się prze-
suwać obiekt, najlepiej równolegle
do jej lustra, o różnej temperaturze
niż temperatura otoczenia. Mamy
więc dwa warunki: ruch i obiekt o in-
nej temperaturze. Przypuśćmy, że
w polu widzenia tej czujki znajdzie
się nie tylko kwiatek, ale także jakiś
ciepły punkt (np. kaloryfer). Gospo-
darze tego domu wyjeżdżają na kilka
dni, kwiatek lekko przysycha i liście
opadają – bywa i tak. Czy może to
być przyczyną fałszywego alarmu?
Dla wielu czujek tak! Nie bez powo-
du w arkuszu 2311 VdS jest za-
pis, aby pasywnych czujek pod-

czerwieni nie stosować w po-
mieszczeniach z ogrzewaniem
podłogowym – nawet gradient tem-
peratury oraz ruch małego listka mo-
że wywołać alarm. 

Jakie czujki są najczęściej 
stosowane? 

Pasywne czujki podczerwieni oraz
kontaktrony i wydaje się, że opanowa-
nie ich prawidłowego montażu nie
powinno sprawiać kłopotu. Tymcza-
sem nagminnie: 
l czujki PIR są montowane niezgod-
nie z ich maksymalną czułością wykry-
wania, 
l kontaktrony nieprzystosowane przez
producenta do montażu na metalu są
montowane na drzwiach metalowych
– to nawet kilka miesięcy działa,
ale później dopiero jest „zabawa”
z demontażem (fot. 3).

Tak na marginesie tych uwag – czy
czujki PIR można montować w po-
mieszczeniach, gdzie jest zamontowa-
ny faks termiczny? 
Czekam na wypowiedzi i podobne
przykłady z życia.
e-mail: siudalski@plusnet.pl

Fot. 3. Bez komentarza
– to jest magnes 

kontaktronu!   

Fot. 2. Czujka PIR i kwiatek 
– zwykły kwiatek, 

a jest problem


