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Otthonunk védelme
A lakásriasztó, mint önálló biztonságtechnikai eszköz nem létezik, a különböző objektumok, épületek, ingatlanok védelmére behatolásjelző rendszerek alkalmazhatóak. Ezeket a behatolásjelző
rendszereket nevezi a köznyelv összefoglaló néven riasztónak, vagy riasztó rendszernek. Mindig
ugyanaz a biztonságtechnikai eszköztár áll a rendelkezésünkre; függetlenül aól, hogy egy lakást,
egy családi házat, vagy éppen egy középületet, vagy
intézményt kell-e megvédenünk. Különbség csupán csak abban van, hogy az egyes esetekben milyen eszköz alkalmazása a legcélravezetőbb. A lakásriasztó rendszer tehát tulajdonképpen egy olyan
struktúrát jelöl, ahol kimondoan lakások védelmére alkalmazható eszközökből építjük ki a biztonságtechnikai rendszert. Védelmi szempontból
milyen jellemzői vannak egy lakásnak? Egy lakás
leggyakrabban nem önálló épület. Elhelyezkedhet
társasházban, lakótelepi panelházban, régi bérház-

ban vagy egy új
építésű lakóparkban is. Közös jellemzője a lakásoknak, hogy
nem tartozik hozzájuk saját
udvar, vagy kert, tehát a lakás falain
kívül nincs olyan rész, amit a lakás tulajdonosának védenie kellene, ennek okán a lakásriasztó a legtöbb esetben csak beltéri védelmet kell,
hogy ellásson. Adódik a kérdés, hogyan érdemes
kiépíteni egy lakásriasztó rendszert. Nagyon fontos
a lakás, épület mechanikai védelme. Egy földszin lakás esetében – bármennyire is nem szép – jó
szolgálatot tesz az ablakokon elhelyeze vasrács.
Ennél lényegesen kevesebb védelmet nyújt egy
redőny, vagy egy szúnyogháló, de védelmi szempontból még ezek az eszközök is többet jelentenek
a semminél. Minél erősebb, több ponton záródó
bejára ajtó alapvetően fontos eleme a lakás védelmi rendszerének ilyen esetekben.
A mechanikus védelem után térjünk át az elektronikus védelmi rendszerekre. Mivel kültéri védelemmel lakásriasztó esetén nem kell foglalkozunk,
így alapvetően a héjvédelemre, és a térvédelemre
kell koncentrálni. A héjvédelem lakásriasztó esetében elsősorban a nyílászárók és azok üvegfe-
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lületeinek védelmét jelen. Nyílászáróinkon alkalmazhatunk nyitásérzékelőket, üvegtörés érzékelőket, vagyonvédelmi szúnyoghálót, emelle az ablakokra szereltethetünk mozgásérzékelőt is. Bár
ezt jellemzően nem i szokták elhelyezni, a nyitásérzékelő elegendő. Bár előfordult már olyan
eset, hogy egy panelház emele ablakáig is felmászo a betörő, ez egyáltalán nem gyakori. Egy
ötödik emele lakás esetén tehát jellemzően nem
kell az ablakok védelmére túlságosan sok pénzt
költeni. Ezzel szemben a bejára ajtó védelme
mindenképpen ajánlo. A térvédelem alapvetően a belső terekben történő mozgások észlelését
jelen, melyhez különböző működési elvű mozgásérzékelők használatosak. Mint a legtöbb esetben,
i is elmondható, hogy a riasztórendszerek megbízható működéséhez elengedhetetlenül fontos
a megfelelő mozgásérzékelők kiválasztása, illetve
azok szakszerű telepítése és kezelése. A lakásriasztó rendszerhez tartozó mozgásérzékelők megfelelő elhelyezésével egyrészt költséget takaríthatunk
meg, másrészt sok kényelmetlenségtől is megkímélhetjük magunkat. Felesleges például a lakás
minden egyes helyiségét mozgásérzékelővel ellátni. Ha van a lakásnak olyan tere, amely nem érintkezik közvetlenül bejáraal, vagy utcafronal, abba nem szükséges érzékelőt elhelyeznünk, mivel
oda csak olyan helyiségen keresztül vezet út, amelyet már védünk. Sok kényelmetlenséget kerülhetünk el, ha a telepítés elő alaposan átgondoljuk,
hogy mikor akarjuk a lakásriasztó rendszerünket
működtetni, és a zónákat eszerint alakítjuk ki.
A zónák lényege, hogy a lakást elsősorban helységenként felosztjuk, így a riasztó rendszer
betöréskor, vagy akár hiba, működési zavar
esetén konkrétan zóna szerint jelez, így
könnyen megtudhatjuk, hol lépet fel hiba,
hol történt betörés. Fontos szempont lehet, hogy akkor is akarjuk-e akvizálni
a lakásriasztót (vagy legalábbis bizonyos
részeit), amikor ohon vagyunk, illetve
hogy éjszakára milyen biztonsági szintet kívánunk beállítani. Kevésbé jellemző, de a lakásriasztó rendszerek esetén is
lehet értelme további védelmi funkciók-
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nak (pl.: tűz-, vagy füstérzékelés, érték-, és személyvédelem). Ohonunkat lakásriasztó telepítésével
GSM rendszeren keresztül közvetlen rádiótelefonos értesítéssel, vagy távfelügyele formában közpon ﬁgyelőszolgálat által tudjuk megoldani. Utóbbi szolgáltatási díja szolgáltatónként változó, de az
éves költség átlagosan 50–60 ezer Ft körül alakul.
Amennyiben saját telefonunkra akarjuk közvetlenül
irányítani, úgy egy db GSM előﬁzetést igényel, valamelyik mobilszolgáltatótól. A távfelügyele szolgáltatás azért szerencsésebb, mert folyamatosan
ﬁgyelik a lakásunkat, továbbá kivonulás is szerepel
az alapcsomagban, ami azért fontos lehet, főleg, ha
valós betörés történt és nem téves riasztás. Családi
házak esetében infrasorompókat is szoktak felállítani, mely kültéri védelmet takar. Ebben az esetben az infrasorompók elhelyezése révén egy olyan
védelmet alakítunk ki, amikor egy ado területre
történő behatolást ugyan nem akadályozunk meg,
de jeleztetjük rendszerünkkel, ha annak határát átlépjük, behatolnak. Ez már egy költségesebb megoldás, de az épülethez jutást nehezí meg, vagy
akár kültérben nyújt megoldást arra az esetre, ha
nem akarjuk, hogy kamera ﬁgyeljen, mégha az
a sajátunk is.
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A riasztórendszer, vagyis behatolásjelzés
A riasztóberendezés hivatalos neve behatolásjelző
rendszer. Ez a megnevezés jól tükrözi tényleges
funkcióját: jelzi az ado területre való behatolást. Nem képes megakadályozni a betörést, de a
külvilág és a betörő felé történő igen nagy erejű
hangjelzése, valamint a távfelügyeletre történő átjelzése révén minimálisra csökkenthe az esetleges
kárt, ami jó esetben csak egy felfeszíte nyílászáró
cseréjének költsége.
Egy behatolásjelző rendszer tervezésekor elengedhetetlen a felhasználó szempontjainak, igényének pontos ismerete, ezért számos kérdés merülhet fel. Érdemes ezeket átgondolni annak érdekében, hogy a riasztó valóban ellássa feladatát.
Vegyünk néhány példát:
• Milyenek az épület adoságai (elhelyezkedés,
méret, alaprajz, határoló elemek)?
• Melyek azok a pontok az épületben, ahol lehetséges a behatolás?

• Hány helyről szeretnék működtetni (ki-, bekap-

csolni) a rendszert?
• Az ohon tartózkodás ala szükség van-e körül-

határoló héjvédelemre?
• Szükség van-e távprogramozásra?
• Meglévő telefonvonalra szeretnék-e rákötni a

riasztót, vagy inkább nagyobb biztonságú rádiós
átjelzőt alkalmaznának?
A felhasználható széles eszközválaszték lehetőséget ad arra, hogy a rendszer kiépíthető legyen lakások, családi házak, üzletek, irodák, gyárak, ipartelepek, szupermarketek védelmére is. A riasztórendszer alkotórészei: a közpon egység (fémdobozba szerelve, központ panellel, tápegységgel és
akkumulátorral ellátva); a kezelőegység (egy vagy
több billentyűzet, amellyel a rendszer vezérelhető); az érzékelők (mozgás-, nyitás-, üvegtörés-, füstérzékelők stb.); valamint igény esetén a szirénák
(hang- és fényjelzők). A felsorolt eszközök összekö-
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tését árnyékolással és szabotázsvédelemmel elláto kábelezéssel valósítják meg a telepítők. Ez alól
a vezeték nélküli rendszerek természetesen kivételek, hiszen o a kábeles összeköetés helyeesítését rádiókapcsolaal oldják meg. Az érzékelők,
a kezelő, a sziréna és a központ rádiós úton kommunikálnak egymással. Ez teszi lehetővé a vezeték nélküli telepítést, melynek előnye, hogy nincs
falvésés, illetve nincs a falakon kábelcsatorna.
A mikroszámítógépet és beépíte digitális kommunikátort tartalmazó közpon egység fogadja és feldolgozza a rákapcsolt érzékelők jelzéseit. A benne
található tápegység és akkumulátor révén áramkimaradás esetén is működőképes a rendszer.
A közpon egység feladata a riasztás: megszólaltatja a szirénát, működésbe hozza a kijelzőket, és
riasztási jelzést küld a 24 órás felügyele állomásnak – amennyiben a rendszer távfelügyeletre van
csatlakoztatva. A behatolásjelző rendszer nagyságát a központ zónaszáma, és ezzel szoros össze-

• Kültéri eszközök: kültéri infrák, infra-, vagy mik-

függésben a központra csatlakoztatható érzékelők száma határozza meg. Számos riasztóközpont
rendelkezik a parcionálás lehetőségével, ami azt
jelen, hogy a védendő objektum egyszerű programozással önálló területekre bontható. A riasztórendszert az épületben felszerelt kezelőegységgel
tudjuk ki- és bekapcsolni, négy- vagy hat számjegyű
kódokkal. A kezelőegység nemcsak a riasztó be- és
kikapcsolását végzi, hanem jelezhe azt is, hogy
rendellenességet észlel: például nyitva maradt
egy ablak; áramszünet van; esetleg a telefonvonallal van probléma. A LED-es kezelők fényjelzéssel vagy egyszerű számkijelzéssel jelzik a különböző üzemállapotokat, az LCD-s kezelők bővebb információt adnak a rendszer működési állapotáról
és a hibajelzésekről, mivel kétsoros szöveg olvasható a kijelzőn. A riasztórendszerek alapegységei
a különféle érzékelők. Egy teljes biztonsági rendszert rétegesen kell elképzelnünk, melynek szintjei
kívülről befelé haladva a következők lehetnek:

• A személyvédelmi eszközök a veszélybe került

rohullámú sorompók, lépésérzékelők és kerítésvédelmi eszközök.
• A felületvédelmi eszközök a beltéri védelem első
lépcsőjét jelenk: védik a falazatot, nyílászárókat. Például: nyitásérzékelők, üvegtörés érzékelők, falbontás érzékelők, beltéri infrasorompók,
vagyonvédelmi szúnyoghálók.
• A térvédelmi eszközök a következő védelmi lépcsőfokot jelenk: érzékelik az ado területre
behatolókat függetlenül aól, hogy a behatolás
a tér melyik pontjáról történik. A legfontosabbak
és leggyakrabban használtak közülük a passzív
infrák, és ezeknek mikrohullámmal kombinált
változataik.
• A tárgyvédelmi eszközök már konkrét tárgyakat védenek az adott helyiségekben. Ilyenek
a közelítésérzékelők, rezgésérzékelők, fémhang érzékelők, feszítés érzékelők, elmozdítás
érzékelők.

személynek (tulajdonos, családtag, alkalmazo)
adnak lehetőséget arra, hogy a támadó tudta nélkül vészjelzést adhasson. Ezek közül a leggyakrabban alkalmazo eszköz a támadásjelző.
A szirénáknak elhelyezésük alapján két pusát különböztetjük meg. A kültéri sziréna a külvilág felé
jelzi az esetleges behatolás, tűz vagy szabotázs tényét, és felhívja a ﬁgyelmet a normál állapoól
való eltérésre. A beltéri sziréna közvetlenül a behatolóra hat. Hirtelen megszólaló éles hangjelzésével sokkhatást képes előidézni. A kültéri szirénákba beépíte fényjelzés a riasztás helyére hívja fel
a ﬁgyelmet. A riasztóberendezések folyamatos és
stabil működéséhez elengedhetetlen a várható fogyasztásuknak megfelelő korrekt tápellátás kialakítása. Mivel áramkimaradás esetén is viszonylag hosszú ideig működőképesnek kell maradniuk,
ezért fontos szerepe van a szünetmentes tápel-
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látást biztosító akkumulátoroknak, azok kezelésének, tárolásának, időszakonkén rendszeres cseréjének. Héjvédelem ala az épület külső határoló
felületeinek, elsősorban a nyílászáróknak a védelmét értjük. Ennek eszközei az üvegtörés érzékelők, nyitásérzékelők, illetve a vagyonvédelmi szúnyoghálók. Ezekkel megoldható az épület határolóvonalainak védelme, vagyis a felületvédelem.
Így a belső térben szabadon mozoghatnak az o
lakók, de kívülről nem juthat be észrevétlenül senki.
A hagyományos riasztórendszerek melle ma már
egyre elterjedtebbek a vezeték nélküli változatok.
Elsősorban olyan helyekre választják ügyfeleink ezt
a megoldást, ahol fontos a lakás összképének megőrzése, ahol nem lehet kábelcsatornákkal, illetve
falvéséssel behatolásjelzőt telepíteni. Másik vonzó
tulajdonsága ezeknek a rendszereknek, hogy a rádiós kapcsolat révén egyes részegységei igény
szerint variálhatóak, áthelyezhetőek, ezért ideális
megoldást jelentenek múzeumok vagy kiállítótermek időszakos védelmére is. Ugyan az egyes eszközök drágábbak, mint a hagyományos változat
esetében, de ez megtérülhet a telepítés során. Bizonyos hátránnyal viszont a rádiós eszközök esetében is számolnunk kell, egyrészt időnként elemet kell cserélni bennük, másrészt erős rádiós za-

varforrások befolyásolhatják a működésüket, ami
nek következtében téves riasztások adódhatnak.
Jó esetben ez az eszközök átrendezésével orvosolható. A riasztóberendezések segítségével bármilyen
épületgépésze vagy egyéb berendezés meghibásodása, műszaki állapota is jelezhető: mélyhűtő
rendszerek hibái, fűtő- és szellőző berendezések leállása, gázszivárgás, vízbetörés stb. A behatolásjelző
rendszerek kiegészíthetők kültéri védelemmel, tűzvédelemmel, beléptető- és videó megﬁgyelő rendszerrel is. Ezek közül a tűzjelzéssel történő bővítés
a leggyakoribb, hiszen szinte minden riasztóközpont
beépítve tartalmaz tűzzónákat, amikre a tűzérzékelők könnyen ráköthetők. Bár a riasztóberendezés
műszaki állapotának alapszintű ellenőrzése a felhasználó oldaláról is megtörténhet (rádiós érzékelők elemcseréje, sétateszt, szirénateszt, próbariasztás stb.), azonban ennek gyakorla megvalósítása
általában nem szoko megtörténni. Bizonyos eszközök és funkciók – például az akkumulátorok, a mozgásérzékelők vagy a távfelügyele átjelzés – esetében pedig kifejezeen ajánlo a szakszerű ellenőrzést hozzáértőkre bízni. A riasztóberendezések
hosszú távú, megbízható működéséhez elengedhetetlen a rendszeres, fél- vagy negyedéves teljes
körű ellenőrzés és a hibamegelőző karbantartás.

SÜLLYESZTHETŐ
ENERGIAOSZLOPOK
A Trevenum Kft. közterekre ajánlja
süllyeszthető energiaoszlopait,
ahol azok az idő nagyobb részében
a föld alatt helyezkednek el,
nem képezve akadályt
a köztéri forgalom részére.
Amennyiben viszont bármilyen
alkalomból (pl. köztéri rendezvény)
elektromos energiára van szükség
a közterület adott pontján,
az energiaoszlopot egyszerűen
előhúzzák a födből, s máris
készen áll az eletromos energiát,
esetleg telekom- vagy vízcsatlakozást
adó szolgáltatási pont.

1045 Budapest, Széchenyi tér 9.
www.trevenum.hu www.villanyaruhaz.hu
Tel.: +36 1 783 3035 · Fax: +36 1 783 3438
E-mail: info@trevenum.hu
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