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Uvod
Danes je protivlomni sistem praktično obvezna oprema vsakega novega objekta, zato je
smiselno, da se ob pripravi električnih instalacij pripravi tudi vse potrebne povezave za
vgradnjo protivlomnega in video nadzornega sistema.
V brošuri, ki je pred vami, ki je druga izdaja brošure, prvo smo izdali leta 2006, smo
skušali zajeti čimveč koristnih informacij, ki vam bodo v pomoč, če se boste odločili za
pripravo instalacije za protivlomni sistem pri novogradnji ali pri že obstoječem objektu.
Poizkušali smo zajeti čimveč praktičnih primerov, tipične dimenzije posameznih
elementov, potrebno ožičenje in na tak način odgovoriti na najbolj pogosta vprašanja, ki
se pojavljajo pri investitorjih, ko se odločajo za vgradnjo sistema tehničnega varovanja.
20 let delovanja na področju tehničnega varovanja nam je prineslo ogromno izkušenj pri
reševanje različnih situacij in zahtev.
Vsi praktični primeri in elementi protivlomnega sistema so vezani na proizvajalce, ki jih
zastopamo na tem področju.
Upoštevanje priporočil za ustrezno postavitev elementov sistema je pogoj za optimalno,
učinkovito in zanesljivo delovanje protivlomnega sistema. Žal splošno pravilo o številu
senzorjev in njihovi vrsti ali tipu za posamezen objekt ne obstaja, vsak sistem je unikaten
in zahteva pozornost in pogovor z investitorjem.
Za vse dodatne informacije, povezane z vgradnjo protivlomnega sistema, smo vam vedno
na voljo.
Bodite brez skrbi.
Rok Bajec
direktor

Trzin, oktober 2016
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Kako zasnovati protivlomni sistem?
Vsak objekt, ki ga želimo tehnično varovati, je unikaten. Splošnega pravila za število
senzorjev in način varovanja ni. V veliki
meri je stopnja zaščite odvisna od stopnje
ogroženosti, investitorja in arhitekture objekta. Zato je potrebno pred vsakim načrtovanjem sistema dobro poznati namembnost objekta in želje uporabnika, ki bo

sistem vsakodnevno uporabljal. Potrebno je
poznati funkcionalnost posameznih prostorov in način uporabe. Že v prvi fazi pa lahko
definiramo, ali bo sistem zaznaval vlomilca
pred vstopom v objekt ali ob vstopu – s tem
se sama zasnova nekoliko spremeni. Danes
je za stanovanjske objekte absolutno potrebno sistem zasnovati tako, da omogoča
delni vklop sistema – nočni režim varovanja, ki ponoči ščiti vas in vaše najbližje.
Glede na situacijo, se v zadnjme času vse
bolj uporablja tudi tretji režim varovanja –
nadzor nad vstopnimi točkami tudi v času,
ko ste v objektu. V tem primeru se uporablja magnetne kontakte, ki se vgradijo v
posamezna vrata in okna. Običajno s senzorji premika ni potrebno varovati vsakega
prostora v objektu – zaščita prehodov med
njimi pa je nujna. Kako učinkovit bo vaš
sistem varovanja, je odvisno od vas in od
strokovnjaka, ki bo skupaj z vami zasnoval
sistem. Izkušnje in dobro poznavanje delovanja posameznih sistemov in tehnologij so
bistvenega pomena.

Kdaj je pravi trenutek?
Velikokrat prevladuje mnenje, da je čas, prava malenkost v primerjavi z vrtanjem,
ko se začne razmišljati o protivlomnem preboji in kasnejšo pripravo instalacije prosistemu, takrat, ko je objekt končan in so tivlomnega sistema.
vsi izvajalci z deli že končali, kar je velika
napaka in povzroča ogromno nepotrebnih
stroškov in slabe volje. Željo, da bi imeli protivlomni sistem, obvezno povejte arhitektu, ki bo pripravljal projekt arhitekture
objekta. Ta bo prilagodil in uskladil pozicije
posameznih elementov sistema in opremo,
v sodelovanju s projektantom elektro instalacij pa bo poskrbel, da bodo vsi elementi ustrezno vrisani tudi v projektu elektro
instalacij. To vam omogoča pripravo celotnega ožičenja že v fazi izdelave elektro-instalacij objekta, kar je najceneje in najbolj
primerno. Vgradnja dodatnih 100m cevi je
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Pozicioniranje elementov sistema
Mesto alarmne centrale

Alarmna centrala predstavlja srce protivlomnega sistema in
vse povezave med elementi so pripeljane do nje. Glede na
to, da dostop do alarmne centrale ni potreben vsakodnevno, ampak samo ob periodičnih servisih, naj bo centrala na
skritem mestu. Alarmna centrala je vgrajena v kovinskem
ohišju, v ohišju sta poleg logičnega vezja še akumulator
in transformator. Če je možno, vgradite omarico podometno – veliko bolje z vidika varnosti in ustrezne zaščite pred
zunanjimi vplivi. Predlagamo, da vgradite ustrezno plastično ohišje, ki je vzidano v steno – vanj se vgradi alarmna
centrala. Ohišje je lahko povsem enako kot ohišje elektro omarice. Za delovanje alarmna
centrala potrebuje napajanje 230Vac in zagotovitev načina prenosa informacije o proženju alarmnega sistema (prenos preko analogne linije, GSM prenos, internetni prenos).

Način prenosa alarmnega signala
Danes imamo več možnosti poročanja o
proženju alarmnega sistema – lokalno
s pomočjo notranjih in zunanjih siren, o
čemer bomo govorili kasneje, na oddaljeno lokacijo pa preko:
1. uporaba analogne telefonske linije

Bodite pozorni na lokacijo
Ta način komunikacije se opušča, saj se v pozivnika, saj mora biti na
bodoče pričakuje, da podpore analognim mestu, kjer je dober siglinijam ne bo več. Centrale imajo sicer še nal operaterja mobilnega
vedno vgrajen komunikator za prenos pre- omrežja. V primeru, da se
ko analogne linije, vendar je ta način preno- alarmna centrala vgradi na
sa nezanesljiv in ga odsvetujemo. Centrala skrito mesto v kleti objekob proženju pokliče npr. vaš GSM telefon ta, tam zagotovo ni signala
ali nadzorni center. Pri vezavi analogne mobilnega omrežja in na to
telefonske linije vedno posvetite pozornost je potrebno biti ob zasnovi
temu, da je alarmna centrala priključena sistema posebno pozoren.
prva, pred ostalimi telefoni v objektu.
3. prenos preko interneta
2. prenos preko GSM/GPRS omrežja
Danes je možen prenos
Se vedno bolj uporablja kot primarni način
prenosa alarmnih sporočil. V tem primeru,
se pri alarmni centrali vgradi dodatni GSM/
GPRS pozivnik, ki lahko deluje samostojno ali kot podpora zemeljski liniji. Potrebno je skleniti dodatno naročniško razmerje pri enem od mobilnih operaterjev, SIM
kartica je obvezna za delovanje modula.

alarmnih sporočil tudi
preko interneta. Pogoj
za uporabo omenjenega
pozivnika je, da je na objektu 24 urni internet preko kabelskega operaterja.
Strošek vmesnika je primerljiv s stroškom
uporabe GSM pozivnika.
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4. Prenos preko interneta in GSM/
GPRS omrežja

5. nadzor alarmnega sistema preko
pametnega telefona

V primeru povezave objekta na nadzorni
center je to najpogostejši način prenosa
alarmnih sporočil. V primeru normalnega
delovanja, so vsi podatki prenešeni preko
interneta, GSM/GPRS omrežje pa se uporablja kot sekundarni način prenosa v primeru izpada interneta. Znotraj prodajnega
programa DSC lahko najdete ogromno različnih komunikatorjev, ki omogočajo različne prenose.

Je danes praktični nepogrešljiv. Za obe
aktualni seriji central DSC – NewPower in
Power NEO imamo seveda rešitev. Pri seriji central New Power dostop do alarmne
centrale preko interneta omogočimo preko
vmesnika EnvisaLink4, pri seriji alarmnih
central Power NEO pa preko kateregakoli IP
komunikatorja omenjene serije. Aplikacije
na pametnih telefonih omogočajo popoln
nadzor in upravljanje alarmnega sistema.

Izbira pozicije senzorjev
a) infrardeči senzorji premika
Danes se skoraj 90 % notranjih prostorov varuje z vgradnjo detektorjev premika.
Omogočajo enostavno vgradnjo in veliko polje pokritja. Obstaja nekaj temeljnih
pravil, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiranju pozicij, da bi omogočili učinkovito
zaznavo in preprečili lažne alarme.
1. elektromagnetno sevanje

veliko bližje senzorju,
ta hitreje zaznava temperaturne spremembe,
zato ga ne usmerjajte proti oknom, klima
napravi, zavesam.

Senzor vedno vgradite stran od naprav,
ki oddajajo elektromagnetno valovanje (brezžične naprave, osebni računalnik, oddajniki, pogonski motorji...). Nikoli
ne priključite napajanja alarmne naprave na
enako fazo kot jo upo3. sončna svetloba in žarometi vozil
rablja visokotokovni upIzvor zunanje svetlobe
orabnik (električna peč,
predstavlja za senzor inklima naprava...).
terferenco in lahko spremeni temperaturo na
2. vgradnja v majhne prostore
površini leče senzorja,
Posebno pozornost posvetite v primeru kar povzroči lažni alarm.
vgradnje v majhne prostore – senzor je ve- Senzor zato ne usmerliko bolj občutljiv na zunanje vplive kot pri jajte k oknom in drugim
prostorih normalne velikosti - ker je vse odbojnim površinam.
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Bariera je prožena takrat, ko vsiljivec prekine oba žarka. Pri izbiri pozicije bodite pozorni
na sledeče:
1. vpliv sonca
Montirajte sprejemnik
svetlobni viri, kot je
sonce, ne morejo
posvetiti vanj v kotu
3° od optične osi
sprejemnika.

tako,

da

močni

2. možnost preskoka

izpostavljeni morski
ali
blatni
vodi.
Zaradi
tega
se
lahko sprožajo lažni
alarmi, obstaja pa
tudi možnost okvare senzorja.
6. višina montaže

Senzorje vgradite med 0,7 in 1m nad tlemi.
Če je v področju, ki ga želite nadzirati, og- Če so postavljeni višje ali nižje, imajo
raja ali zid, zagotovite, da bodo senzorji to- vsiljivci možnost, da se izognejo žarku. V
liko oddaljeni, da jih potencialni vsiljivci ne primeru vgradnje direktno na fasado naj
bodo mogli preskočiti.
bosta sprejemnik in
oddajnik
vgrajena
približno na sredini
okna – na višini
kljuke za odpiranje.
3. listje in veje
Montirajte IR oddajnik in
sprejemnik na lokaciji, kjer
IR žarka ne bodo motili
padajoči listi ali veje z okoliških dreves. Ti bi lahko
sprožili lažni alarm.

7. nagnjen teren

Če morate montirati oddajnik in sprejemnik
na nagnjenem terenu, postavite sprejemnik
tako, da je fizično nad oddajnikom. Če je
sprejemnik pod oddajnikom, obstaja večja možnost, da bi sončna svetloba ustvarila
lažne alarme ali
pa jih senzor ne
bi sprožil takrat,
4. stabilnost podlage
ko bi to bilo potrebno (zgrešeni
Za pravilno delovanje žarkov je potrebalarm).
na trdna in stabilna lokacija montiranja.
Če je polje pokritja med IR oddajnikom in
sprejemnikom 100m, pomeni sprememba
8. odboj signala
nagiba žarka ali sprejemnega mesta samo za 1°, da je
Izogibajte se mestom montiranja, kjer
IR žarek 1,8m oddaljen od
obstaja možnost interference ali odboja
tarče. Takšne situacije povzsignala (reflekročajo lažne alarme in se jih
tivne površine).
moramo izogibati.
Posebno pozorni bodite tudi
v primeru, ko
5. zunanji vplivi
vgrajujete
več
Nikoli ne postavite IR oddajnika ali barier.
sprejemnika na lokacijo, kjer bodo
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V primeru, da želite varovati zunanji prostor in uporabiti zanesljiv zunanji senzor,
upoštevajte sledeče:
1. tehnologija delovanja

5. temperaturne spremembe

Senzor naj bo vedno dvojni – samo s hkrat- Preverite, da v polju pokritja ne prihaja do
nim procesiranjem dveh polj zaznavanja la- temperaturnih sprememb – te lahko povzhko zagotovite učinkovito in zanesljivo de- ročajo neželjene alarme
lovanje.

6. listje in veje
Preverite, da v polju pokritja ni dreves, grmovja in trave, ki lahko ob vetru povzročajo naželjene alarme.

2. vpliv sonca

7. usmerjanje žarkov
Če je le možno, se izogibajte direktnemu soncu Zaradi omejitve dometa IR žarkov, naj bo
ob vzhodu in zahodu, dvo- senzor vedno usmerjen k objektu in ne s
jni senzor je sicer imun na strani objekta navzven.
vpliv sonca v primeru, da
sonce posije samo v enega od elementov.

3. živali
Uporaba dvojnega
senzorja bo uspešno
preprečila
naželjene alarme
zaradi
domačih
živali in ptičev.
4. tesnenje
Preverite tesnenje zunanjega
senzorja, ki ga želite vgraditi.
Standard
IP54
omogoča
zanesljivo delovanje tudi v
primeru dežja.
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8. višina montaže
Pozorno bodite na višino montaže senzorja. Za pravilno delovanje mora biti senzor
vgrajen na višini med 1.00 in 1.20 m.

Zasnova protivlomnega sistema

Primer zasnove protivlomnega sistema
stanovanjske hiše
Napisane napotke bomo poizkusili predstaviti tudi na konkretnem primeru stanovanjske
hiše, ki je sestavljena iz treh etaž – kleti, pritličja in mansarde. Glede na to, da maketa
objekta obstaja, je smiselno najprej pregledati možne vstope v objekt in na podlagi tega
zasnovati ustrezen sistem varovanja.
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Zaščita kleti

Klet ima ločen vhod in okna z nadsvetlobo. Vstop je možen skozi glavni vhod ali
posamezna okna. Pri zasnovi sistema varovanja smo upoštevali, da je potrebno
zaščititi vhod, v katerega je nameščen infrardeči senzor S1 in tipkovnica T1,
ki omogoča vklop in izklop sistema. Glede na razporeditev ostalih prostorov in
željo uporabnika, se s senzorjem S3 zaščiti še skupni prostor, v katerem bodo
nekatere vrednejše stvari. Senzor S2 ščiti hodnik med posameznimi prostori in
preprečuje prehod v zgornjo etažo. V kleti je nameščena še notranja sirena in
protipožarni senzor. V zidu na stopnišču, poleg elektro omarice, je predvidena
tudi pozicija alarmne centrale, ki je vgrajena podometno. Dostop do alarmne
centrale je poleg sabotažnega stikala varovan s senzorjema S2 in S6.
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Zaščita pritličja

V pritličju je predvidena zaščita vseh prostorov. Senzor S4 je namenjen zaščiti
kuhinje in jedilnega kota. Senzor gleda v prostor in ne na steklene površine.
S tem omogočimo optimalno pokritje vseh vstopov in zagotovimo zanesljivo
delovanje. Za zaščito dnevne sobe je namenjen senzor S5. Senzor je dvojne
tehnologije, saj je v prostoru predvidena vgradnja kamina. Delovna soba je
zaščitena s senzorjem S6. Vhod varujemo s senzorjem S7, tipkovnica T2 pa
omogoča vklop in izklop sistema. Za zaščito prehoda med posemeznimi nadstropji uporabimo senzor S6, okno v spodnji kopalnici pa varujemo z magnetnim kontaktom. V pritličju je vgrajen tudi protipožarni senzor P2.

19
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Zaščita nadstropja

Glede na željo uporabnika, da ima varnostni sistem dve funkciji – v odsotnosti varovanje premoženja, ponoči pa varovanje oseb v hiši, je koncept sistema nekoliko
obširnejši. Ker je skoraj celotno gornje nadstropje obdano s pohodno teraso in balkonom, se zahteva zaščita vseh prostorov. Senzor S11 je namenjen zaščiti prve spalnice, senzor S9 spalnice staršev. Skupni dodatni bivalni del ali v bodočnosti spalnica
je varovana s senzorjem S10. V tem primeru smo se odločili tudi za zunanjo zaščito.
Bariera B1 ščiti dostop z balkona, bariera B2 pa okna v garderobne sobe. Za zaščito
oken v kopalnicah smo uporabili vgradna magnetna kontakta. Tipkovica T3 omogoča
vklop alarmnega sistema v nočnem režimu in zjutraj izklop varovanja. Protipožarni
senzor P3 varuje prehode med spalnicami. Notranja sirena ima enako funkcijo kot
sireni J1 in J3 – opozarjanje okolice na prožen alarmni sistem in preprečitev vlomilcu
zadrževanja v objektu. V gornjem nadstropju na steni stopnišča je predvidena tudi
vgradnja razširitvenega modula, s čimer bistveno olajšamo in pocenimo ožičenje.

Nočni režim delovanja
Za varovanje dostopov do hiše v času nočnega počitka je predviden nočni režim delovanja – sistem je vključen, vendar nekateri senzorji ne delujejo. Omogoča zaščito oseb
v varovanem objektu. V našem konkretnem primeru ponoči ne delujejo senzorji S9, S10
in S11, vsi ostali senzorji pa so aktivni.
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Shema protivlomnega sistema
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Označevanje ožičenja
Ob izvedbi elektro-instalacij in
pripravi ožičenja za protivlomni
sistem obvezno zahtevajte, da
so vsi kabli pri centrali ustrezno
označeni. Tako bo izvajalcu fine
montaže elementov alarmnega
sistema prihranjeno ogromno
časa in nepotrebnega merjenja,
sama priprava pa bo izvedena
natančneje.

Zaključek
Zasnovi protivlomnega sistema se še vedno posveča premalo pozornosti. Velikokrat je to
vzrok za slabo voljo in nepotrebne stroške ter vrtanje novo zgrajenih objektov. Priprava
instalacije v fazi gradnje predstavlja zanemarljiv strošek pri celotni investiciji. Vgradnja
sistema ni nikoli časovno pogojena, priprava instalacije pa je nujna tako s stroškovnega
kot funkcionalnega vidika. Montaža sistema pri že zgrajenem objektu je velikokrat kompromis med obstoječim stanjem in možnostmi. Izvedba zunanje zaščite pa je praktično
nemogoča. Upamo, da smo z brošuro pripomogli, da bodo novogradnje opremljene z predinstalacijo za protivlomni sistem in da bodo pozicije elementov sistema ustrezne. Protivlomni sistem je danes del opreme vsakega objekta, na pozabite nanj pri vaši naslednji
gradnji.
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Zapiski
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