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1. System kontroli dostępu  

1.1. Pojęcie systemu kontroli dostępu 

Kontrola dostępu ma za zadanie ograniczenie dostępu poszczególnych użytkow-
ników do określonych stref. Każdy system kontroli dostępu składa się przynajmniej  
z dwóch rodzajów urządzeń. Po pierwsze są to urządzenia wejściowe decydujące o udo-
stępnieniu chronionych stref (szyfratory, czytniki kart, skanery) i urządzenia wyjściowe 
realizujące to udostępnianie (rygle elektromagnetyczne, zamki elektryczne, bramki, 
szlabany). Za pomocą oprogramowania operator systemu może szybko określać upraw-
nienia nadawane poszczególnym osobom. Identyfikowanie użytkowników może być 
realizowane przez urządzenia wejściowe na wiele sposobów. W najprostszym przypad-
ku może to być szyfrator numeryczny lub alfanumeryczny. W takim przypadku dostęp 
do określonej strefy uzyskuje się po wprowadzeniu kodu. W lepszych systemach stosuje 
się identyfikatory w postaci kart z nadrukowanym kodem kreskowym, kart magnetycz-
nych, kart zbliżeniowych lub kart chipowych. Dane z tych identyfikatorów są odczyty-
wane przez odpowiednie czytniki kart. W systemach z wysokim stopniem zabezpieczeń 
stosuje się czytniki biometryczne (skanery). Mogą to być na przykład czytniki linii papi-
larnych oraz czytniki siatkówki i tęczówki oka. 

Rys. 5.1. Schemat prostego systemu kontroli dostępu. 

 

Źródło: www.aval.com.pl 
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W przedstawionym na powyższym rysunku systemie kontroli dostępu inteligent-
ny czytnik decyduje o otwarciu drzwi. Po pozytywnym zweryfikowaniu użytkownika 
podaje sygnał sterujący do rygla elektromagnetycznego. Po zwolnieniu rygla drzwi są 
otwarte. Czujnik umieszczony przy drzwiach przesyła informację do inteligentnego 
czytnika (sterownika) o stanie drzwi. Przycisk wyjścia umożliwia otwarcie drzwi od 
środka. Może to być standardowy przycisk wyjścia w przypadku kontroli jednostronnej 
lub przycisk wyjścia awaryjnego w przypadku kontroli dwustronnej. 

W przypadku połączenia wszystkich urządzeń kontroli dostępu w sieć potrzebne 
są jeszcze urządzenia sterujące i zbierające dane. Zadania te mogą być realizowane za 
pomocą dedykowanych kontrolerów lub komputerów pracujących w i odpowiedniego 
oprogramowania. Za pomocą sterownika systemowego można w bardzo łatwy i szybki 
sposób zmienić lub odebrać danej osobie uprawnienia dostępu do określonych stref czy 
pomieszczeń. Rozbudowany system kontroli dostępu zapewnia: 

 centralne określanie uprawnień poszczególnych użytkowników, 
 natychmiastową identyfikację użytkownika, 
 kontrolę nad obecnością poszczególnych użytkowników w chronionych 

strefach, 
 bieżące informacje o zdarzeniach w systemie, 
 łatwe i wygodne sterowanie zaporami. 

Podstawowym zadaniem systemu kontroli dostępu jest niedopuszczenie do 
chronionych stref osób bez odpowiednich uprawnień. Kontrola dostępu redukuje więc 
ryzyko strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji oraz zwiększa bezpieczeń-
stwo osób przebywających na terenie obiektu. W firmach kontrola dostępu uniemożli-
wia również niekontrolowane opuszczanie stanowiska pracy przez pracowników. Po-
nadto dzięki rejestracji czasu wchodzenia i wychodzenia z firmy można już stosunkowo 
łatwo zrealizować system rejestracji czasu pracy. To już tylko kwestia oprogramowania  
i spraw organizacyjnych.  

Systemy kontroli dostępu mogą też służyć zwiększeniu bezpieczeństwa                        
w szkołach. W ten sposób można łatwo kontrolować dostęp do szatni oraz w ogóle 
ograniczyć wstęp osób niepowołanych na teren szkoły. Takie rozwiązanie może pomóc 
w niwelowaniu problemu handlu narkotykami. Również w szpitalach system kontroli 
dostępu umożliwia personelowi dostęp do określonych stref zgodnie z potrzebami. Zaś 
pacjentom i odwiedzającym uniemożliwia wejście do stref służbowych. W połączeniu  
z systemem sygnalizacji włamania i napadu system kontroli dostępu może zablokować 
wyjścia w przypadku stwierdzenia włamania. W ten sposób blokuje drogę ucieczki wła-
mywaczowi do czasu pojawienia się ochrony. Natomiast zainstalowany razem z syste-
mem sygnalizacji pożaru, może odblokować wszystkie wyjścia w przypadku stwierdze-
nia zagrożenia. Dzięki temu możliwa jest sprawna ewakuacja wszystkich ludzi z chro-
nionego obiektu.  

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko w firmach i instytucjach. 
Oprócz pomieszczeń biurowych, magazynów i serwerowni systemy kontroli dostępu 
znajdują zastosowanie również na wyciągach narciarskich i parkingach. W przypadku 
parkingów płatnych system ten może służyć do wprowadzenia automatycznego rozli-
czania użytkowników. W przypadku parkingów osiedlowych podnosi poziom bezpie-
czeństwa i zabezpiecza przed zajmowaniem wolnych miejsc postojowych przez osoby 
postronne. 
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1.2. Identyfikatory  

Każda ze stref (ciągi komunikacyjne, oddzielne pomieszczenia), do której wejście 
wymaga kontrolowania, staje się dostępna wyłącznie dla osób uprawnionych. Oprócz 
sterowania zaporami fizycznymi (drzwi, śluzy) bardziej rozbudowane systemy kontroli 
dostępu umożliwiają także identyfikację osób i rejestrację ruchu. Obok tradycyjnych już 
szyfratorów numerycznych oraz rzadko stosowanych kart magnetycznych, coraz więk-
sze znaczenie zdobywają karty zbliżeniowe UNIQUE, karty Wieganda oraz nadajniki (pi-
loty) radiowe. Wystarczy przydzielić każdemu pracownikowi własny kod cyfrowy, któ-
rym otwiera drzwi, własną kartę magnetyczną lub zbliżeniową, nadajnik z charaktery-
stycznym kodem itd. 

Tradycyjne karty magnetyczne stają się już przeszłością, chociaż parametry tego 
typu nośników (taśma magnetyczna) i czytników uległy znacznej poprawie. Ponadto 
zajmują bardzo mało miejsca, mają ogromne ilości niepowtarzalnych kodów i mogą być 
wykorzystywane do kilku celów (np. kontrola dostępu i identyfikacja osób). Jednakże 
odczyt danych z karty magnetycznej wymaga kontaktu z głowicą czytnika (podczas 
przesuwania). Stąd też w czasie użytkowania zużywa się zarówno karta magnetyczna, 
jak i czytnik. Karty magnetyczne mogą ulec przypadkowemu zniszczeniu (np. złamaniu). 
Na podobnej zasadzie działają klucze magnetyczne (w formie breloczka), gdzie w two-
rzywie zalewane są małe magnesiki. Jeżeli takich magnesików jest wystarczająco dużo, 
wówczas nie ma obawy, że kody się powtórzą. Otwieranie drzwi następuje po przyłoże-
niu elektronicznego klucza do czytnika. Kluczyki są bardzo odporne zarówno na długo-
trwałe użytkowanie, jak i na zniszczenie. Karty zbliżeniowe UNIQUE 125 kHz zawierają 
układ scalony z wpisanym kodem. Działając na zasadzie indukcji magnetycznej (najczę-
ściej), pobierają energię z czytnika i wysyłają następnie swój kod. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu karty te nie wymagają wkładania do czytnika. Wystarczy zbliżenie karty do 
czytnika – nawet bez wyjmowania z kieszeni czy torebki. Czytnik może być ukryty  
w ścianie – system jest więc odporny na uszkodzenia i dewastację. 

  
Rys. 5.2. Karta zbliżeniowa  
UNIQUE 125 kHz. 
Źródło: www.aval.com.pl 

 

Rys. 5.3. Karta zbliżeniowa  
CLAMSHELL UNIQUE 125kHz. 
Źródło: www.aval.com.pl 
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Istnieją także karty aktywne z wbudowanymi bateriami. Dzięki temu charaktery-
zują się one znacznie większym zasięgiem. Należy jednak podkreślić, iż po wyczerpaniu 
się baterii kartę należy wyrzucić. Często spotyka się również transpondery zbliżeniowe 
standardu UNIQUE 125 kHz wykonywane w postaci breloczka. Od kart zbliżeniowych 
UNIQUE różnią się tylko formą zewnętrzną. Po przyczepieniu takiego breloczka do klu-
czy, trudno go zgubić. Poza tym raczej się nie połamie w kieszeni. 

 
Rys. 5.4. Brelok zbliżeniowy plastykowy UNIQUE. 

Źródło: www.aval.com.pl 

 

Nieco inaczej są wykonywane karty Wieganda. W plastykowej karcie znajduje się 
specjalny moduł przewodów Wieganda. Po poddaniu karty oddziaływaniu zewnętrzne-
go pola magnetycznego, emituje ona własne pole, które jest z kolei wykrywane przez 
czujnik. Kod karty jest określony przez lokalizację przewodów oraz kolejność, w jakiej 
pobudzają czujnik. Chociaż karta Wieganda musi być przesunięta wzdłuż czytnika, to 
jednak odczyt danych odbywa się bezdotykowo. Dzięki temu ani karta, ani czytnik nie 
zużywają się w trakcie użytkowania. Ponadto w systemach kontroli dostępu stosuje się 
nadajniki (piloty) oddziałujące na czytnik za pomocą fal radiowych. Zasięg oddziaływa-
nia wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Takie rozwiązania stosuje się w miej-
scach narażonych na wandalizm oraz przy bramach wjazdowych na posesję i bramach 
garażowych. Zaletą jest to, że nie ma konieczności wysiadania z pojazdu. Należy także 
podkreślić fakt, iż identyfikowanie użytkowników może następować również na pod-
stawie tablicy rejestracyjnej pojazdu. 

1.3. Czytniki zbliżeniowe i sterowniki kontroli dostępu 

Zasada pracy systemów kontroli dostępu polega na konieczności wprowadzenia 
znaków identyfikujących do czytnika. Niezależnie od tego, czy osoba pragnąca wejść do 
chronionego obszaru wprowadzi kod za pomocą klawiatury szyfratora, czy kod zostanie 
wczytany z karty magnetycznej lub zbliżeniowej, czy też będzie nadany drogą radiową,  
czytnik musi otrzymać odpowiedni kod. Następnie przesyła otrzymany kod do sterow-
nika (kontrolera). Czytniki dołączone do sterownika są rozróżniane za pomocą identyfi-
katorów, zatem system wie, gdzie zgłosił się użytkownik. W procesie konfiguracji sys-
temu każdemu czytnikowi można zadeklarować indywidualną nazwę oraz typ (wejście, 
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wyjście, wyjście służbowe). Po otrzymaniu kodu sterownik podejmuje odpowiadającą 
temu kodowi decyzję o otwarciu przegrody. Czytnik kart zbliżeniowych jest wyposażony 
w antenę umożliwiającą odczyt. Często taką antenę można zainstalować poza korpusem 
czytnika, np. osadzić obok w tynku. Ponadto można ją zamaskować (przykryć) dowol-
nym materiałem niemetalicznym. Dzięki temu nie ma w zasadzie możliwości zniszczenia 
takiego czytnika. Układy elektroniczne czytników przystosowanych do pracy w warun-
kach zewnętrznych są zabezpieczone przed wpływem wilgoci. Typowy zasięg czytników 
kart zbliżeniowych to 12-15 cm. Sterownik może funkcjonować w trybie autonomicz-
nym lub sieciowym. Często urządzenia autonomiczne mają możliwość – po dołączeniu 
dodatkowego czytnika – dwustronnego nadzorowania przejścia. Ponadto sterowniki są 
najczęściej przystosowane do współpracy z czujnikiem otwarcia drzwi w celu ciągłej 
kontroli stanu zamknięcia drzwi. Dodatkowo współpracują z przyciskiem wyjścia, mają 
wyjście sterujące ryglem elektromagnetycznym, wyjście do współpracy z systemem 
alarmowym oraz wyjście alarmowe. W trybie pracy autonomicznej kontroler samo-
dzielnie steruje dostępem bez konieczności komunikowania się z urządzeniami nad-
rzędnym. Jednak w trybie autonomicznym nie jest możliwa rejestracja zdarzeń ani po-
dział użytkowników na grupy i definiowanie zmiennych w czasie praw dostępu (harmo-
nogramów czasowych). Obie te funkcje stają się osiągalne w pracy sieciowej pod kontro-
lą komputera sterującego. 

 
Rys. 5.5. Kontroler dostępu PR611-S ROGER. 
Źródło: www.aval.com.pl 

 

Przedstawiony na rys. 5.5 kontroler PR-611-S firmy Roger został zaprojektowany 
z myślą o najbardziej popularnych rozwiązaniach kontroli dostępu. Kontroler może być 
wykorzystywany zarówno w instalacjach autonomicznych, jak i sieciowych do 1000 
użytkowników. Wszystkie kontrolery serii PR611 firmy Roger są wyposażone w inter-
fejs komunikacyjny RS485, który można wykorzystać zarówno do ich programowania, 
jak i do komunikacji w systemie sieciowym. Kontrola dostępu na bazie kontrolerów 
PR611 może być zarządzana lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM/USB 
albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN. Ponadto odpowiedni program może 
rejestrować całość ruchu w chronionym obszarze (również nieuprawnione próby 
wejść). Informacje o zaistniałych zdarzeniach są w takim przypadku archiwizowane, aby 
mogły być w każdej chwili przekazane osobie zarządzającej systemem w postaci odpo-
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wiedniego raportu. Może to być realizowane w postaci wydruku bądź też wyświetlane 
na ekranie komputera. Takie informacje mogą być również wykorzystywane do reje-
stracji czasu pracy RCP. Dzięki temu rozliczanie czasu pracy nie wymaga instalowania 
dodatkowych urządzeń w sieciowym systemie kontroli dostępu. Przygotowanie systemu 
do rejestracji czasu pracy polega na wyznaczeniu sterowników, które będą rejestrowały 
wejścia i wyjścia pracowników. Mogą to być oczywiście te same urządzenia, jakie sterują 
wejściem lub wyjściem z pomieszczeń lub z terenu zakładu pracy. W przypadku niektó-
rych czytników można zmieniać dynamicznie – za pomocą klawiatury lub zewnętrznego 
przycisku – typ rejestrowanego przejścia (wejście/wyjście). Jest to niezbędne, gdy jeden 
czytnik ma za zadanie rejestrować wiele typów przejść. 

 
Rys. 5.6. Kontroler dostępu PR602LCD-O ROGER 

Źródło: www.aval.com.pl 

 

Przykładowo kontrolery serii PR602LCD firmy Roger mogą pracować zarówno 
jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu, jak i w zintegrowanym sieciowym syste-
mie kontroli dostępu z centralą CPR32-SE. W trybie autonomicznym kontrolery 
PR602LCD mogą dozorować obustronne przejścia bez potrzeby komunikacji z urządze-
niami nadrzędnymi. Zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, zaś 
funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. Kontroler 
PR602LCD jest rekomendowany do wykorzystania jako terminal w systemach Rejestra-
cji Czasu Pracy. Jest on wyposażony w 4-wierszowy wyświetlacz LCD oraz zestaw czte-
rech programowalnych klawiszy funkcyjnych, które mogą być wykorzystane jako przy-
ciski wyboru rodzaju rejestracji (wejście, wyjście, wyjście służbowe itp.). Rejestracja 
czasu pracy jest realizowana na podstawie rejestru zdarzeń, pobieranego z kontrolera  
i według zasad definiowanych przez operatora. 

1.4. Czytniki biometryczne 

Przejścia w systemach kontroli dostępu mogą być kontrolowane nie tylko za po-
mocą kart i breloków zbliżeniowych, lecz również za pomocą sterowników biometrycz-
nych. Najpopularniejszą metodą jest identyfikacja za pomocą linii papilarnych. Jest to 
metoda stosowana od dawna do identyfikacji odcisków palców przestępców. Obecny 
rozwój techniki umożliwia szybkie i niezawodne identyfikowanie linii papilarnych. Ta-
kie czytniki są wyposażone w odpowiednie pola skanujące, do których przykłada się 
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wybrany palec. Urządzenie bada linie papilarne oraz sprawdza układ punktów charakte-
rystycznych i na tej podstawie dokonuje identyfikacji. 

 

Rys. 5.7. Czytnik linii papilarnych F11. 

Źródło: www.aval.com.pl 

 

Przykładem takiego urządzenia jest czytnik linii papilarnych F11. Jest on prze-
znaczony do stosowania w systemach kontroli dostępu jako biometryczny punkt identy-
fikacji użytkowników. Umożliwia zarejestrowanie 1500 wzorów linii papilarnych użyt-
kowników. Dodatkowo sterownik F11 ma wbudowany czytnik EM 125 kHz (Unique)  
i pamięć 10 000 kart zbliżeniowych. Urządzenie może komunikować się z kontrolerem 
dostępu za pośrednictwem interfejsu Wiegand. Format wyjściowy może być konfiguro-
wany przez użytkownika z długością kodu od 26 do 64 bitów. Urządzenie może współ-
pracować ze wszystkimi kontrolerami Roger, obsługującymi format Wiegand, np. kon-
trolery PR402DR, PR602LCD i PR411DR. Programowanie urządzenia może się odbywać 
bezpośrednio z poziomu oprogramowania PR Master lub za pomocą dedykowanego 
programu za pośrednictwem interfejsu RS232/RS485 lub sieci Ethernet. Czytnik linii 
papilarnych F11 może też działać autonomicznie, gdyż ma wbudowany przekaźnik do 
sterowania ryglem elektromagnetycznym i wejście do podłączenia przycisku wyjścia. 
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Rys. 5.8. Schemat zastosowania czytnika linii papilarnych F11. 

Źródło: www.aval.com.pl 

 

Czytnik linii papilarnych F11 może też pracować w trybie identyfikacji lub w try-
bie weryfikacji. W trybie identyfikacji dokonuje tylko odczytu linii papilarnych (lub od-
czytu karty zbliżeniowej). W trybie weryfikacji – oprócz odczytu odcisku palca – spraw-
dza jeszcze kartę zbliżeniową. 

Przy instalowaniu tego typu urządzeń należy pamiętać o kilku zasadach. Czytnik linii 
papilarnych nie może być narażony na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecz-
nych i silnych źródeł światła sztucznego, gdyż może ono zakłócać jego działanie. Podczas 
montażu należy unikać również miejsc o dużym zapyleniu i dużej wilgotności. Oprócz 
czytników linii papilarnych spotyka się również inne czytniki biometryczne. Wśród nich 
występują: 

 czytniki geometrii dłoni, 
 czytniki obrazu tęczówki i siatkówki oka,  
 czytniki rozpoznające rysunek żył, 
 systemy rozpoznające brzmienie głosu. 

 
1.5. Rygle elektromagnetyczne, elektromagnesy do drzwi 

 
Większość systemów kontroli dostępu służy do kontrolowania drzwi lub krat od-

dzielających strefę niechronioną od chronionej. Należy jednak podkreślić, iż drzwi nie 
rozwiązują problemu identyfikacji osób koniecznej na przykład w przypadku prowa-
dzenia ewidencji czasu pracy. Problem ten jest rozwiązywany za pomocą bramek obro-
towych. W tych przypadkach wykorzystuje się najczęściej karty zbliżeniowe ze względu 
na prostotę procesu wczytywania kodu. Dzięki bramkom obrotowym możliwe jest tylko 
indywidualne pokonywanie przejścia. W celu prawidłowej ewidencji czasu pracy stosuje 
się oddzielne czytniki dla osób wchodzących i wychodzących. 

Przegrody stosowane w systemie kontroli dostępu muszą być odporne na znisz-
czenia i przystosowane do natężenia ruchu osobowego, występującego na kontrolowa-
nym przejściu. Jeżeli zadaniem systemu jest ochrona dużych wartości, wówczas drzwi 
muszą być odpowiednio odporne na próby sforsowania oraz odpowiednio osadzone. 
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Jeżeli dodatkowo będą otwierały się za zewnątrz, to pozostaną bardziej odporne na na-
pór, bowiem siła oddziaływania przeniesie się na futrynę. 

Wszystkie przegrody muszą mieć odpowiednie rozwiązania na wypadek ewakua-
cji ludzi w sytuacji zagrożenia. W przypadku pożaru przegroda (niezależnie od tego, czy 
są to drzwi, czy bramka obrotowa) musi „ustąpić”. Drzwi muszą mieć możliwość otwar-
cia awaryjnego. Może to następować za pomocą klucza lub też przycisku umieszczonego 
np. za małą szybką. Bramka obrotowa musi mieć możliwość odblokowania bądź też wy-
łamania ramion ograniczających ruch. 

Do blokowania drzwi stosuje się najczęściej następujące urządzenia: 
 rygle elektromagnetyczne (elektrozaczepy), 
 elektromagnesy do drzwi (zwory elektromagnetyczne), 
 zamki elektroniczne. 

Wśród rygli elektromagnetycznych można rozróżnić normalnie zamknięte 
(otwarcie wymaga podania napięcia) oraz normalnie otwarte (zamknięcie wymaga po-
dania napięcia). Rygle normalnie zamknięte są powszechnie znane z systemów domofo-
nowych. Otwarcie wejścia do chronionego obiektu wymaga doprowadzenia napięcia  
w celu zadziałania rygla. W najprostszym przypadku wyjście następuje za pomocą klam-
ki umieszczonej od strony chronionej. Takie rozwiązanie nie zapewnia jednak kontroli 
wyjść. 

Rygle normalnie otwarte są stosowane do blokowania przejść z ewentualną funk-
cją ewakuacyjną. Są one zamknięte tylko wtedy, gdy doprowadzone jest do nich napięcie 
zasilające. Po zdjęciu zasilania lub zniszczeniu (np. przepaleniu) przewodów zasilają-
cych blokady – otwierają się. Należy jednak pamiętać, że do ciągłej pracy wymagają –  
w przypadku spodziewanych zaników napięcia zasilającego – zastosowania zasilania 
awaryjnego. 

Oprócz klasycznych rygli elektromagnetycznych (elektrozaczepów) coraz po-
wszechniej stosuje się również rygle elektromagnetyczne trzpieniowe. Przedstawiony 
na poniższym rysunku rygiel elektromagnetyczny JEB-220 Jantek jest wyposażony  
w funkcję automatycznego zamykania z regulacją czasu opóźnienia. Ma także sygnaliza-
cję zamknięcia i otwarcia. Rygiel JEB-220 Jantek jest również wyposażony w blokadę 
przed zadziałaniem przy niewłaściwym położeniu drzwi. 

 

  
Rys. 5.9. Rygiel elektromagnetyczny syme-
tryczny rewersyjny 611 12VDC MCM 

Rys. 5.10. Rygiel elektromagnetyczny trzpie-
niowy rewersyjny JEB-220 12Vdc JANTEK 

Źródło: www.aval.com.pl Źródło: www.aval.com.pl 
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Nieco łatwiejsze w projektowaniu i realizacji są przejścia blokowane za pomocą 
elektromagnesów. Przy małym poborze prądu elektromagnesy drzwiowe zapewniają 
wytrzymałość na rozerwanie od 100 do 2000 kilogramów. Elektromagnesy do drzwi 
działają po doprowadzeniu napięcia zasilającego. Z tego też względu doskonale nadają 
się do przejść ewakuacyjnych oraz do przejść o dużym natężeniu ruchu, bowiem nie ma-
ją żadnych ruchomych części mechanicznych, które mogłyby się zużywać. Poniższe ry-
sunki przedstawiają elektromagnesy do drzwi pojedynczych i podwójnych. 

  

Rys. 5.11. Elektromagnes do drzwi pojedyn-
czy EL-350S 180kG SCOT. 
Źródło: www.aval.com.pl 

 
 

Rys. 5.12. Elektromagnes do drzwi podwójny 
EL-800DSL 2x350kG SCOT. 

Źródło: www.aval.com.pl 

 

W zależności od potrzeb wynikających z rodzaju drzwi i sposobu ich otwierania stosuje 
się różnego rodzaju uchwyty montażowe do elektromagnesów. 

  
Uchwyt montażowy typu L  

do elektromagnesów drzwiowych 
Montaż uchwytu typu L  

do drzwi otwieranych na zewnątrz 
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Uchwyt montażowy typu UL  

do elektromagnesów drzwiowych 
Montaż uchwytu typu UL  

do drzwi szklanych 

  
Uchwyt montażowy typu ZL  

do elektromagnesów drzwiowych 
Montaż uchwytu typu ZL  

do drzwi otwieranych do wewnątrz 

 
Rys. 5.13. Uchwyty elektromagnesów do drzwi. 
Źródło: www.aval.com.pl 

 

Uchwyt montażowy typu L jest przeznaczony do instalowania elektromagnesu 
przy drzwiach otwierających się na zewnątrz, natomiast uchwyt montażowy typu UL do 
montażu płytki przy drzwiach szklanych grubości 8–15 mm. W przypadku drzwi otwie-
rających się do wewnątrz do montażu elektromagnesu stosuje się uchwyt montażowy 
typu ZL. Nie bez znaczenia jest również konieczność zastosowania urządzenia zamyka-
jącego przejście samoczynnie. Najczęściej bowiem ludzie przechodzący przez kontrolo-
wane przejście zapominają zamknąć za sobą drzwi. W takim przypadku w grę wchodzą 
tzw. samozamykacze drzwiowe. Spotyka się zamykacze sprężynowe i hydrauliczne oraz 
zewnętrzne i wpuszczane. Dobre zamykacze mają regulację szybkości zamykania  
w ostatniej fazie ruchu (zatrzaskiwanie drzwi), aby można było uzyskać pewne zamyka-
nie niedomkniętych drzwi. 
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Bardzo ważne są również aspekty bezpieczeństwa. W razie zagrożenia np. poża-
rem musi istnieć możliwość szybkiego opuszczenia obiektu bez większego nakładu siły 
oraz konieczności użycia klucza. Najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie przyci-
sków wyjścia awaryjnego. Takie przyciski są umieszczane w specjalnej obudowie za 
szybką, którą można łatwo wgnieść. Naciśnięcie takiego przycisku odcina napięcie zasi-
lające rygiel elektromagnetyczny lub elektromagnes i powoduje otwarcie drzwi (prze-
grody). Całkowite odłączenie zasilania lub przepalenie przewodów również powodują 
odblokowanie przejścia. 

 
Rys. 5.14. Przycisk wyjścia awaryjnego DMN700G. 
Źródło: www.aval.com.pl 

 

W tym przypadku zdecydowanie odradza się stosowania kluczy za szybką.                   
W sytuacji zagrożenia często pojawia się panika i skorzystanie z takiego klucza wcale nie 
jest łatwe. Uciekający może zranić się odłamkami szkła z szyby, sięgając po klucze lub 
klucz może mu się wyślizgnąć z rąk, zanim zostanie włożony do zamka. Ponadto włoże-
nie klucza do zamka może być niemożliwie z powodu napierających na drzwi, spaniko-
wanych ludzi. Zdarzają się również sytuacje, że brakuje odpowiedniego przedmiotu do 
zbicia szybki, że klucza nie ma w skrzynce lub nie pasuje on do zmienionej w trakcie 
użytkowania wkładki bębenkowej w zamku. 

1.6. Zamki elektroniczne 

Najprostszym w montażu systemem kontroli dostępu jest elektroniczny zamek 
drzwiowy. Jego konstrukcja powstała dzięki zintegrowaniu technologii mechanicznych 
zamków drzwiowych z technologią cyfrową. Po podaniu napięcia mechanizm zamka jest 
łączony z klamką. Przy braku napięcia sterującego naciskanie na klamkę nie powoduje 
otwarcia drzwi. Zamek do drzwi i klucz nie są już tylko urządzeniami do otwierania  
i zamykania, ale także służą do zapamiętywania i programowania. Zamki elektroniczne 
posiadają wiele niedostępnych wcześniej funkcji. Dlatego też tradycyjne zamki mecha-
niczne są coraz częściej zastępowane przez zamki elektroniczne na karty chipowe lub 
zbliżeniowe oraz przez zamki z czytnikiem linii papilarnych. Dzieje się tak w hotelach, 
ośrodkach wypoczynkowych, biurach i firmach. Zamki elektroniczne mają kilka bardzo 
ważnych zalet: 
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 wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki ogromnym ilościom kombinacji ko-
dów (nie do podrobienia), 

 w przypadku zgubienia lub kradzieży użytkownik otrzymuje nową, zako-
dowaną kartę bez konieczności wymiany zamka (stara jest dezaktywowa-
na), 

 jedna karta może umożliwiać dostęp do wszystkich lub tylko części po-
mieszczeń biura, parkingu itp. 

Sterowane przez mikroprocesor zamki drzwiowe są wykonywane w wersji auto-
nomicznej i sieciowej. Zamki autonomiczne nie wymagają żadnych elektrycznych połą-
czeń z innymi elementami systemu. Są zasilane z własnego źródła zasilania – baterii al-
kalicznej, która wystarcza na kilka tysięcy operacji otwarcia i zamknięcia. Programowa-
nie zamka odbywa się najczęściej za pomocą specjalnej karty, która umożliwia rejestra-
cję nowych użytkowników w pamięci. Zamki w wersji sieciowej mogą być całkowicie 
sterowane za pomocą centralnego komputera. Taki system wymaga okablowania oraz 
oprogramowania do zarządzania. Wprowadzanie nowych użytkowników oraz kontrola 
czasu dostępu do pomieszczeń odbywa się za pomocą komputera. Wszystkie informacje 
o zdarzeniach (otwarciach drzwi) są rejestrowane w bazie danych programu. Taka baza 
danych to nie tylko ewidencja, to przede wszystkim możliwości różnorodnych analiz.  
W hotelach elektroniczne zamki do drzwi ułatwiają pracę recepcji i są nowoczesną al-
ternatywą w stosunku do rozwiązań mechanicznych. Każdy gość hotelowy otrzymuje 
kartę z dostępem do swojego pokoju i ewentualnie do określonych usług hotelowych 
(basen, sauna, parking itp.). Personel sprzątający ma dostęp do pokoi hotelowych tylko 
w ściśle określonych porach dnia. Kierownictwo hotelu i personel techniczny może mieć 
dostęp do wszystkich pokoi hotelowych i pomieszczeń gospodarczych bez ograniczeń 
czasowych. Możliwość odczytu historii otwarcia zamków zapewnia pełny nadzór nad 
pracą personelu. Rodzice z dziećmi śpiącymi w drugim pokoju mogą za pomocą tej sa-
mej karty otwierać oba pokoje. Ponadto dzięki zastosowaniu specjalnych czytników 
kart, w każdym pokoju możliwe jest oszczędzanie energii elektrycznej. Gdy gość hotelo-
wy jest nieobecny w pokoju (brak karty w czytniku), wszystkie urządzenia elektryczne 
są automatycznie wyłączane. Również w biurach zamki elektroniczne znajdują wiele 
zastosowań. Każdy pracownik otrzymuje kartę umożliwiającą dostęp do określonych 
pomieszczeń biurowych w określonym czasie. Kierownictwo ma dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, włącznie z pomieszczeniami specjalnymi (np. pomieszczenie serwera lub 
archiwum) bez ograniczeń czasowych. Natomiast personel administracyjny może mieć 
dostęp tylko do wybranych pomieszczeń i tylko w określonych godzinach. 
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2.Systemy technicznego nadzoru 

 Urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia mienia obiektów stanowią 
dzisiaj dynamicznie rozwijający się dział techniki, którego zastosowanie obejmuje wciąż 
rozszerzające się obszary życia społecznego. 
 Wraz z poprawą warunków życia i zamożności społeczeństwa obserwuje się 
wzrost zagrożenia mienia i obiektów zarówno własności prywatnej, jak i firm. 
 Sytuacja stosunków międzyludzkich w skali globalnej generuje zagrożenia aktami 
terrorystycznymi wymierzonymi w obiekty i instytucje użyteczności publicznej tzw. in-
frastruktura krytyczna. 
 Budowa wielkich obiektów handlowych (hipermarkety), biurowych – budynki 
inteligentne i użyteczności publicznej stwarzają zagrożenie życia przez ewentualne po-
żary lub skażenia środowiska (powietrza, wody). 
 Musimy zatem budować systemy zabezpieczeń mienia i małych obiektów, głów-
nie zagrożonych kradzieżą i wandalizmem, zabezpieczenia infrastruktury krytycznej – 
obiektów szczególnego znaczenia dla funkcjonowania społeczeństwa i państwa przed 
zagrożeniem terrorystycznym, zabezpieczenia życia w obiektach rozległych, mieszczą-
cych jednocześnie duże zbiorowiska ludzi, zagrożonych głównie pożarem lub skażeniem 
środowiska. 
 Rynek systemów zabezpieczeń oferuje specjalizowane systemy ochrony mienia, 
infrastruktury krytycznej, życia, których skuteczność w dużej mierze zależy od umiejęt-
ności ich stosowania i włączenia w system bezpieczeństwa wspomagany interwencją 
ochrony fizycznej i procedurami postępowania. 
 
2.1. Uwarunkowania prawne stosowania technicznych systemów ochrony mienia  
i infrastruktury krytycznej 
 

Stosowanie technicznych systemów ochrony mienia oraz warunki funkcjonowa-
nia branży zawodowej tzn. firm i osób związanych ze stosowaniem systemów ochrony 
technicznej określa Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., wraz  
z rozporządzeniami wykonawczymi. 
Ustawa (art. 1) określa: 
1. Obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. 
2. Zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony. 
3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mie-

nia. 
4. Wymagania, kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony. 
5. Ustanawia nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia. 

Art. 3 ustawy określa realizację ochrony osób i mienia w formie: 
1. Bezpośredniej ochrony fizycznej. 
2. Zabezpieczenia technicznego polegającego na: 

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących za-
grożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach 
w miejscach ich zainstalowania, 

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploata-
cji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach ich zainstalo-
wania. 

Ustawa określa obszary, obiekty i urządzenia ważne dla obronności, interesu go-
spodarczego państwa i bezpieczeństwa publicznego, które podlegają obowiązkowej 
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ochronie przez uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie technicz-
ne. 

Szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązko-
wej ochronie sporządzają ministrowie lub kierownicy urzędów centralnych. Ewidencję 
bieżącą prowadzą wojewodowie. Każdy kierownik obiektu podlegającego szczegółowej 
ochronie sporządza plan ochrony, który uzgadnia z odpowiednim terytorialnie komen-
dantem Policji.  

W ten sposób ustawa określiła pole działania osób i firm ochrony technicznej i fi-
zycznej. W odniesieniu do osób i firm realizujących ochronę techniczną ustawa określa 
wymagania posiadania odpowiednio licencji (osoby) i koncesji (firmy) wydawanych 
przez Wojewódzkie Komendy Policji. 

Wymienione w Ustawie o ochronie osób i mienia z 1997 r. obszary, obiekty  
i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie zostały w Ustawie z dnia 26.04. 2007 r, 
dotyczącej zarządzania kryzysowego, określone jako „infrastruktura krytyczna”. Zgodnie 
z treścią tej ustawy przez określenie infrastruktura krytyczna – należy rozumieć syste-
my oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty 
budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego 
obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji 
publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje sys-
temy: 
a) zaopatrzenia w energię i paliwa, 
b) łączności i sieci teleinformatycznych, 
c) finansowe, 
d) zaopatrzenia w żywność i wodę, 
e) ochrony zdrowia, 
f) transportowe i komunikacyjne, 
g) ratownicze, 
h) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 
i) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych  

i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 
Ochrona infrastruktury krytycznej to zespół przedsięwzięć organizacyjnych rea-

lizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruk-
tury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłó-
cających jej prawidłowe funkcjonowanie. 
 Analizując łącznie treść obu ustaw (tzn. o ochronie osób i mienia z dnia 
22.08.1997 r. i zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r.) można zdefiniować rolę  
i zadania systemów ochrony technicznej: 
a) zabezpieczenie (ochrona) mienia, obiektów, osób prywatnych, firm i przedsię-

biorstw, głównie przed kradzieżą i dewastacją, 
b) zabezpieczenie (ochrona) przed spowodowaniem sytuacji kryzysowych w obiektach  

i systemach określanych infrastrukturą krytyczną. Sytuacją kryzysową w rozumieniu 
Ustawy z 2007 r. jest sytuacja będąca następstwem zagrożenia lub działania prze-
stępczego (terrorystycznego) przy jednoczesnym zakłóceniu funkcjonowania obiek-
tu, przedsiębiorstwa, instytucji. 

Zatem w odniesieniu do infrastruktury krytycznej celem stosowania systemów 
zabezpieczeń jest przeciwdziałanie powstaniu zagrożenia lub zakłócenia funkcjonowa-
nia obiektu.  
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We wszystkich wymienionych, zwłaszcza dużych obiektach, stosuje się systemy 
zabezpieczenia życia. Są to głównie systemy przeciwpożarowe, ewakuacyjne, nagłośnie-
niowe. 
 Do systemów zabezpieczenia życia zalicza się również systemy przemysłowego  
i technicznego monitoringu zagrożeń oraz terrorystycznego skażenia środowiska (po-
wietrza, wody). W świetle przywołanych wyżej ustaw możemy wyróżnić trzy działy 
elektronicznych, odpowiednio wyspecjalizowanych systemów zabezpieczeń oraz dział 
zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych przedstawione na rys. 5.15. 
 
Rys. 5.15. Systemy zabezpieczenia technicznego. 
 

Systemy zabezpieczeń technicznych

Systemy zabezpieczenia mienia
i obiektów

Systemy zabezpieczeń
budowlanych

Systemy zabezpieczeń
mechanicznych

Systemy sygnalizacji
włamania i napadu

Systemy kontroli
dostępu

Systemy telewizji
dozorowej

Systemy ochrony
peryferyjnej wewnętrznej

Systemy monitoringu
i interwencji fizycznej

Systemy ochrony
perymetrycznej (obwodowej)

Systemy monitoringu
stref zastrzeżonych zewnęt.

Systemy monitoringu
stref zastrzeżonych wewnęt.

Systemy przeszukiwania
osób, bagaży, pojazdów

i przesyłek

Centra zarządzania
kryzysowego

Systemy zabezpieczenia
infrastruktury krytycznej

Systemy zabezpieczenia 
życia

Systemy monitoringu
skażeń środowiska:

przemysłowych
technicznych

terrorystycznych

Systemy sygnalizacji
pożaru i oddymiania

Systemy ewakuacyjne
i nagłośnieniowe

Oddziały straży
pożarnej

 
Źródło: Z. Nowicki, Alarm o przestępstwie. Poradnik dla instalatorów i użytkowników systemów alarmowych 
oraz dla reagujących na sygnał alarmu. Wyd. Dom Organizatora, 1997. 

 
 Systemy zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych są powszechnie stosowane 
we wszystkich trzech wyróżnionych rodzajach zabezpieczeń objętych systemami zabez-
pieczeń elektronicznych. 
 Zabezpieczenia budowlane i mechaniczne oraz zabezpieczenia elektroniczne  
i czas interwencji fizycznej powinny być wzajemnie skorelowane w sposób umożliwiają-
cy skuteczne przeciwdziałanie kradzieży lub dewastacji mienia (rys. 5.16). 
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Rys. 5.16. Zasada skutecznej interwencji. 
 

 
Źródło: Z. Nowicki, Alarm o przestępstwie. Poradnik dla instalatorów i użytkowników systemów alarmowych 
oraz dla reagujących na sygnał alarmu. Wyd. Dom Organizatora, 1997. 

 
 Systemy ochrony mienia, obiektów, osób prywatnych i firm są monitorowane 
przez wyspecjalizowane firmy monitorowania alarmów i interwencji fizycznej w prze-
ciągu ustalonego przedziału czasu (5-10 minut). 
 Systemy zabezpieczenia infrastruktury krytycznej z reguły są nadzorowane przez 
Centra Nadzoru z całodobowym dyżurem operatorskim i zarządzane przez Centra Za-
rządzania Kryzysowego lokalne w danym obiekcie infrastruktury (np. lotniska, rafine-
rie) lub terytorialne (gminne, powiatowe, wojewódzkie). 
 Systemy zabezpieczenia życia w obiektach publicznych są nadzorowane przez 
lokalne i terytorialne jednostki straży pożarnej. Straż pożarna jest również jednostką 
interweniującą we wszystkich przypadkach pożaru bez względu na rodzaj obiektu. 
 
2.2. Zasady budowy, sposób stosowania elektronicznych systemów zabezpieczeń, 
uprawnienia zawodowe 

 
Zasady budowy, dobór urządzeń i warunki eksploatacji elektronicznych syste-

mów zabezpieczeń mienia, obiektów i infrastruktury krytycznej określają: 
1. Normy Polskie dotyczące poszczególnych systemów. 
2. Wymagania ubezpieczycieli dotyczące obiektów i mienia ubezpieczanego. 
3. Zarządzenia resortowe dotyczące obiektów szczególnego znaczenia – infrastruk-

tury krytycznej. 
Normy Polskie dotyczące systemów zabezpieczeń są z reguły tłumaczeniem norm 

europejskich i są wydawane w seriach określających poszczególne systemy. Normy wy-
znaczają dobór urządzeń i zabezpieczeń mechanicznych: drzwi, okien, krat, sejfów oraz 
elektronicznych systemów w stosunku do wartości chronionego mienia. Normy określa-
ją również warunki budowy systemu, doboru urządzeń, zasilania, komunikacji we-
wnątrzsystemowej, zapisu i przechowywania informacji, monitorowania łączności i po-
wiadamiania właściciela. 
Zestaw norm można znaleźć na stronie internetowej: 
http://www.alarmy.m3m.pl/polskie_normy_dla_alarmow.html 

http://www.alarmy.m3m.pl/polskie_normy_dla_alarmow.html
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Istotną rolę w kształtowaniu budowy systemu zabezpieczeń mają wymagania 

ubezpieczycieli. Firma instalująca system ochrony dowolnego obiektu powinna 
uwzględnić wymagania właściwego ubezpieczyciela. W Polsce jak dotąd nie ma poro-
zumienia ogólnokrajowego ubezpieczycieli odnośnie do wymagań systemu zabezpie-
czeń. Należy zatem uwzględniać indywidualne wymagania ubezpieczycieli, albowiem 
koszty ubezpieczenia są skorelowane z systemem zabezpieczeń. Dla przykładu: Firma 
ubezpieczeniowa Warta w polisie Dom Komfort oferuje następujące zniżki rocznych 
opłat: 
1. System alarmowy z monitoringiem i interwencją fizyczną – 30%. 
2. Całodobowy dozór lokalny – 30%. 
3. Drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem – 20%. 
4. Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia do 20%. 
5. Kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach – 10%. 
6. System alarmowy – 10%. 
7. Zamek z certyfikatem – 5%. 
8. Blokady antywłamaniowe – 5%. 

Systemy zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej są budowane według 
wymagań sformułowanych przez poszczególne resorty. Ustawa o ochronie mienia  
z 22.08.1997 r. zobowiązuje poszczególne resorty do opracowania planów ochrony 
obiektów szczególnie ważnych dla funkcjonowania państwa. Ustawa z 26.04.2007 r. de-
finiuje podobne obiekty jako infrastrukturę krytyczną. Można zatem, używając współ-
cześnie obowiązującego słownictwa, traktować wytyczne resortowe ochrony obiektów 
szczególnego znaczenia jako wytyczne ochrony obiektów infrastruktury krytycznej.  
W tabeli 5.1 podano aktualne zarządzenia resortowe dotyczące elektronicznych syste-
mów zabezpieczeń obiektów infrastruktury krytycznej. 

 
Tabela 5.1. Wytyczne resortowe elektronicznych systemów zabezpieczeń obiektów infra-
struktury krytycznej. 
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Uprawnienia zawodowe upoważniające do instalacji i projektowania systemów 
ochrony uzyskuje się na podstawie licencji wydawanych przez Wojewódzkie Komendy 
Policji. Kursy zawodowe uprawniające do uzyskania licencji pracownika technicznego 
systemów ochrony, prowadzą Zrzeszenia firm branży technicznego zabezpieczenia mie-
nia. Są to Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, Polska Izba Systemów Alarmowych, Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Systemów Zabezpieczeń. Prowadzą 
one: 
1. Kursy instalatorów – licencja I stopnia. 
2. Kursy projektantów – (licencja II stopnia). 
3. Kursy ekspertów (biegły sądowy). 
Powyższe licencje I i II stopnia można również otrzymać po ukończeniu studiów poli-
technicznych, inżynierskich, magisterskich lub podyplomowych z specjalności inżynieria 
systemów ochrony np. w Wojskowej Akademii Technicznej. 
 
 
2.3. Urządzenia oraz zabezpieczenia budowlane i mechaniczne 
  

Użycie mechanicznych zabezpieczeń jest najstarszym sposobem ochrony mienia, 
obiektów i obszarów. Można by rzec, że od czasów prehistorycznych do dzisiejszych 
człowiek rozwijał i rozwija mechaniczne zabezpieczenia swojej własności w odniesieniu 
do mienia, domu, obszaru. Dzisiaj zabezpieczenia budowlane i mechaniczne odnosimy 
do wytrzymałości ścian, stropów, pomieszczeń, zabezpieczenia otworów, okien, drzwi  
i urządzeń przechowywania wartości: szaf, sejfów, skarbców, pomieszczeń tajnych kan-
celarii jako przechowywania dokumentów, informacji, jak również magazynów i skła-
dów, obszarów, portów lotniczych i morskich, jednostek wojskowych, przedsiębiorstw 
itp. 
 Projektanci systemu zabezpieczeń dysponują katalogiem znormalizowanych 
urządzeń zabezpieczenia mechanicznego ujętych w kategorie pod względem wytrzyma-
łości mechanicznej (szyby, drzwi, ściany, stropy, kraty) pod względem czasu otwarcia 
lub wyłamania – zamki, sejfy, szafy, mechaniczne bariery utrudniające dostęp – koło-
wroty, szlabany, bariery itp., które ułatwiają współpracę z elektroniczną kontrolą dostę-
pu. 
 Projektant uzyskuje potwierdzenie cech charakterystycznych dla danej kategorii 
urządzenia, analizując świadectwo – certyfikat – jego jakości. 
 Normy techniczne i zarządzenia (przepisy) resortowe określają wartości, jakie 
kategorie wytrzymałości urządzeń mają być zastosowane, w jakich sytuacjach i do 
ochrony jakich wartości. Np. norma techniczna określająca kategorie wytrzymałościowe 
urządzeń i ich powiązanie z klasyfikacją zagrożeń mienia, obiektów, obszarów to PNEN-
1143-1:2000. 
 
 
2.4. Elektroniczne urządzenia i systemy zabezpieczenia mienia i obiektów 
 
 Terminologia ustawowa „techniczne zabezpieczenia” została w gwarze środowi-
skowej zastąpiona określeniem „systemy ochrony” (domyślnie elektroniczne). W tabeli 
na rys. 1 przedstawiono elektroniczne systemy używane dla ochrony mienia i obiektów. 
Nazwy poszczególnych systemów sugerują przeznaczenie systemów. Do ochrony mienia 
i obiektów najczęściej używane są zintegrowane systemy złożone z niżej wymienionych 
systemów: 
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 sygnalizacje włamania i napadu (SWiN), 
 system kontroli dostępu (SKD), 
 telewizji dozorowej (CCTV – ang. Close Circuit Television), 
 systemy ochrony zewnętrznej obiektu (SOZ). 

 Każdy z wyżej wymienionych systemów obejmuje co najmniej 3 rodzaje syste-
mów określające ich zastosowanie w małych, średnich i dużych obiektach, różniące się 
strukturą i organizacją wewnętrzną.  
 Ponadto systemy SWiN, SKD, CCTV i SOZ posiadają właściwe urządzenia, które 
pozyskują informacje zwane czujkami, czytnikami, kamerami, barierami, kablami czuj-
nikowymi. W niniejszym opracowaniu brak jest miejsca na pełną prezentację systemów 
i ich oprzyrządowania. Naszym celem jest pokazanie rozległej różnorodności technicz-
nej jaką dysponuje projektant elektronicznych systemów ochrony mienia. Dlatego wy-
mienimy tylko jako przykład podstawowe rodzaje systemów. 
 
System Sygnalizacji Włamania i Napadu 
Jest to podstawowy system sygnalizujący włamanie do danego obiektu. Bazową jednost-
ką systemu SWiN jest Centrala Alarmowa, która zbiera i przetwarza informacje pozy-
skane z dołączonych do niej czujek. Czujkami są urządzenia sygnalizujące zmiany oto-
czenia wnoszone przez intruza.  
 Czujki PIR – wykrywają temperaturę intruza różną od otoczenia, czujki zbicia 
szyb – rejestrują dźwięki tłuczenia szyby. Czujki wyłamania drzwi, przebicia ściany – 
rejestrują drgania wytwarzane przy tej czynności itd. Czujki same przetwarzają sygnały  
i same decydują, a raczej wypracowują stan alarmu, o czym powiadamiają centralę, któ-
ra z kolei przekazuje sygnał alarmu operatorowi w zaprogramowany sposób.  
 Czujki powiadamiają również centralę np. o zasłonięciu czujki – sabotaż, o prze-
rwaniu zasilania. Centrala zaś kontroluje stan łączności. A zatem najprostszy system, 
pokazany na rys. 5.17a, jest złożoną konstrukcją techniczną, bazującą na sieci teleinfor-
matycznej z odpowiednim okablowaniem, oprogramowanie i oprzyrządowaniem  
o znamionach automatycznego działania. 
 Systemy włamania i napadu w postaci central, struktury organizacyjnej, urządzeń 
(kontrolery sieciowe, ekspandery itp.) i oprogramowania są wytwarzane przez wyspe-
cjalizowane firmy jako systemy firmowe, zamknięte. System komunikacji wewnętrznej, 
oprogramowanie, technologia urządzeń są chronione przez poszczególne firmy. Nato-
miast czujki (rys. 5.17b) są urządzeniami, które mogą być stosowane w wielu systemach, 
gdyż posiadają określony standardem sposób komunikowania się z centralą. W zbiorze 
systemów sygnalizacji włamania i napadu wyróżniamy: 

1. Systemy bazujące na jednopłytowych Centralach Alarmowych, w skrócie systemy 
jednopłytowe przedstawione na rys. 5.17a znalazły zastosowanie w obiektach 
małych i średnich. 
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Rys. 5.17a. Jednopłytowy system włamania i napadu – centrala Orbit PRO firmy Rokonet. 

 

 
Źródło: www.Rokonet.pl 
 

Rys. 5.17b. Czujki systemu włamania i napadu. 
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Źródło: www.Rokonet.pl 

2. Systemy komputerowe, w których jako Centrale Alarmowe stosuje się komputer                   
z odpowiednim oprzyrządowaniem. Systemem steruje tzw. kontroler (lub kontrolery) 
sieciowy i odpowiednie urządzenia, które stanowią interfejsy systemu do podłączania 
czujek jako produktów innych firm. 

3. Systemy bazujące na Integratorze Systemów. Przykładem takiego systemu jest system 
firmy Honeywell (rys. 5.18). Podobne wyspecjalizowane systemy posiadają wielkie 
światowe firmy, jak Simens, Bosch, Magal czy Thales. System integruje w ramach sieci 
np. Ethernet wiele różnorodnych systemów często różnych producentów. Integrato-
rem systemu jest komputer zwany serwerem, a istotą systemu jest oprogramowanie 
zarządzające całością systemu oraz interfejsy programowe, które tłumaczą „języki” 
programowe poszczególnych systemów na język programowy Integratora. 

 
Rys. 5.18. Zintegrowany system ochrony Budynku Inteligentnego firmy Honeywell, inte-

grujący ochronę, automatykę i zarządzanie budynkiem. 

 

 
Źródło: www.Honeywell.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rokonet.pl/
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System kontroli dostępu 
 
Rys. 5.19. Schemat oprzyrządowania kontroli dostępu. 
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Źródło: www.Honeywell.pl 

 
Umożliwia elektroniczną kontrolę osób wchodzących (wychodzących) do danego 

obiektu. Kontrola tożsamości osób odbywa się na podstawie: 
 karty elektronicznej z kodem danej osoby, 
 podanego kodu numerycznego (PIN), 
 cech biometrycznych. 

 Identyfikacji można dokonać, porównując wcześniej zdjęte i zarejestrowane ce-
chy biometryczne z cechami osoby odczytanymi przez czujnik biometryczny na wejściu. 
Dokładność czy skuteczność kontroli osób zależy więc od rodzaju zastosowanych czyt-
ników bądź ich kombinacji. Schemat działania i oprzyrządowania wejścia przy elektro-
nicznej kontroli osób ilustruje rys. 5.19. 
Systemy kontroli dostępu mogą być stosowane jako:  

 automatyczne (pojedyncze) czytniki kontrolujące jedno wejście, 
 autonomiczne kontrolery – kontrolujące kilka wejść, 
 system komputerowy kontrolujący poruszanie się setek osób w danym obiekcie. 

 
Systemy dozoru wizyjnego 
 Systemy wizyjne używane w systemach ochrony należą do najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się technologii branży ochrony technicznej obiektów. Aktualnie roz-
różniamy: 
1. Systemy telewizji dozorowej – tzw. systemy obserwacyjne (analogowe). 
2. Systemy telewizji dozorowej – detekcyjne (detekujące ruch w polu widzenia kamery). 
3. Systemy telewizji dozorowej – inteligentne (analizujące zmiany scenerii w polach 

oznaczonych w polu widzenia kamery). 
4. Systemy telewizji dozorowej – sieciowe (systemy cyfrowe budowane na bazie telein-

formatycznej sieci Ethernet – IP). 
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 Na rys. 5.20 przedstawiono mieszany system telewizyjny z oprzyrządowaniem 
firmy AXIS, jaki aktualnie najczęściej powstaje przy modernizacji wcześniejszych syste-
mów analogowych przez współczesne cyfrowe systemy sieciowe. 
Na rys. 5.20 u góry przedstawiono Centrum Nadzoru telewizji dozorowej obserwacyjnej, 
gdzie człowiek był zmuszony analizować obraz każdej kamery w każdym momencie. 
Stąd powstawała ściana monitorów i kilku wpatrzonych w nie operatorów. Z prawej 
strony u góry jednoekranowa stacja obserwacji kamerowej telewizji cyfrowej. Tutaj 
każda kamera rejestruje swój obraz, a do Centrum przekazuje tylko obraz z sytuacji 
alarmowej. Zatem obserwacja obrazu przez człowieka została zastąpiona przez program 
analizujący zmiany w obrazie. 
 
Rys. 5.20. Schemat funkcjonalny telewizji cyfrowej sieciowej. 

 
Źródło: www.Honeywell.pl 
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Systemy ochrony zewnętrznej 
 
Rys. 5.21. Czujniki systemu ochrony zewnętrznej. 
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Systemy ochrony zewnętrznej obiektu to oddzielny rozbudowany dział systemów linio-
wych, które służą do ochrony obwodowej zarówno małych posesji i obiektów, jak i in-
frastruktury krytycznej (lotnisk, fabryk, granic). W tabeli na rys. 5.21 podano stosowane 
urządzenia czujnikowe. Są to liniowe czujniki kablowe mocowane na ogrodzeniach lub 
zakopywane w gruncie albo nawierzchniowe bariery mikrofalowe lub podczerwieni. 
Systemy czujników lokalizowanych w obwodnicy danego obszaru są wspomagane przez 
systemy telewizji CCTV, systemy termowizji i radary naziemne. Całość funkcjonuje jako 
zintegrowany system ochrony obwodowej obszaru z Centrum Nadzoru. 
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