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Podstawow¹ zalet¹ zestawu ìFamily Careî
jest moøliwoúÊ wspÛ³pracy jego poszczegÛl-
nych modu³Ûw bez koniecznoúci dodatkowe-
go kablowania chronionego obiektu. Wymia-
na informacji pomiÍdzy centralk¹ systemu
oraz czujnikami odbywa siÍ na drodze trans-
misji radiowej (433,92MHz), a†jedyne wyma-
gane po³¹czenia przewodowe to doprowadze-
nie zasilania sieciowego do centralki, do³¹-
czenie zewnÍtrznego sygnalizatora akustycz-
nego oraz - opcjonalnie - do³¹czenie dialera
telefonicznego, ktÛry umoøliwia przekazanie
informacji o†w³amaniu lini¹ telefoniczn¹ do
zaprogramowanych wczeúniej poprzez uøyt-
kownika abonentÛw. DziÍki zastosowaniu w
czujnikach procedur oszczÍ-dzania energii,
pojedyncze ogniwa 9V wys-tarczaj¹ na blisko
12 miesiÍcy nieprzerwanej pracy.
Standardowymi elementami kaødego syste-

mu alarmowego s¹ czujniki s³uø¹ce do wy-
krycia naruszenia stref chronionych przez
system alarmowy. NajczÍúciej stosowane s¹
obecnie czujki pasywnej podczerwieni PIR
(ang. Passive InfraRed), nadal duø¹ popular-
noúci¹ ciesz¹ siÍ czujniki magnetyczne.
W†centralkÍ systemu ìFamily Careî wbudo-
wano jedn¹ czujkÍ PIR, ktÛr¹ moøna zdemon-
towaÊ i†po wykonaniu kilku prostych zabie-
gÛw (przewidzianych i†dopuszczanych przez
producenta!) elektrycznie i†mechanicznie do-
³¹czyÊ j¹ do czujki magnetycznej. W†ten spo-
sÛb elastycznoúÊ konfiguracji systemu znacz-
nie siÍ zwiÍksza. W†przypadku wyst¹pienia
takiej koniecznoúci, moøna zastosowaÊ dodat-
kowe czujniki magnetyczne oraz PIR.
Poniewaø informacja o†wyst¹pieniu alar-

mu przesy³ana jest z†czujek do centrali drog¹
radiow¹, zosta³a ona w†specjalny sposÛb za-
kodowana, co w†pewnym stopniu ogranicza
moøliwoúÊ zewnÍtrznej ingerencji w†pracÍ
systemu. Uøytkownik moøe samodzielnie
zmieniaÊ 8-bitowy kod charakterystyczny dla
danej strefy, dziÍki czemu w†jednym budyn-
ku moøe pracowaÊ bez zak³ÛceÒ wiele sys-
temÛw tego typu. Wszystkie czujniki zasi-
lane s¹ bateriami 9V. W†przypadku pogor-
szenia siÍ stanu ogniw zasilaj¹cych, infor-
macja o†tym fakcie jest przekazywana drog¹
radiow¹ do centrali. Uøytkownik jest infor-
mowany za pomoc¹ sygna³Ûw akustycznych
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Urz¹dzenie, ktÛre
prezentujemy w†artykule,

pomimo wzglÍdnej prostoty
zastosowanych w†nim

rozwi¹zaÒ, zas³uguje na
miano prawdziwie

rewelacyjnego. Pisz¹c to
odwo³ujÍ siÍ do swojego

wieloletniego doúwiadczenia
w†instalacji systemÛw
alarmowych w†domach

i†firmach. ìFamily Careî
powoduje zupe³nie now¹

ìjakoúÊ pracyî instalatora! i†zapalonego wskaünika LED o†koniecznoúci
wymiany baterii w†ktÛrymú z czujnikÛw.
Centrala, oprÛcz czujnika PIR, mieúci w†swo-

jej obudowie sygnalizator akustyczny, diodo-
we sygnalizatory optyczne informuj¹ce o†sta-
nie systemu oraz 12-stykow¹ klawiaturÍ.
W†dolnej, ruchomej czÍúci obudowy znajduj¹
siÍ zaciski s³uø¹ce do pod³¹czenia zasilacza
sieciowego, dodatkowego sygnalizatora optycz-
nego i†akustycznego, dialera telefonicznego,
a†takøe opcjonalnego akumulatora, ktÛry spe³-
nia rolÍ awaryjnego zasilacza. Obok zaciskÛw
znajduje siÍ 8-pozycyjny DIP-switch s³uø¹cy
do ustalenia wspÛlnego kodu dla wszystkich
wspÛ³pracuj¹cych ze sob¹ urz¹dzeÒ.
W³¹czaniem i†wy³¹czaniem systemu moøna

sterowaÊ za pomoc¹ klawiatury (4-cyfrowy
kod dostÍpu) lub bezprzewodowego w³¹czni-
ka (pilota). DostÍpne jest kilka konfiguracji
czasowych w³¹czania i†wy³¹czania systemu,
rÛøne czasy opÛünieÒ na wejúcie, samodziel-
nie moøna takøe okreúliÊ czas trwania alarmu.
Tak, jak w†wiÍkszoúci popularnych systemÛw
alarmowych, ìFamily Careî oferuje sygnali-
zacjÍ napadow¹, ktÛra jest uruchamiania spe-
cjalnym przyciskiem w†pilocie.
OprÛcz wymienionych w†artykule bardzo

interesuj¹cych, chociaø standardowych,
cech uøytkowych, zestaw ìFamily Careî
charakteryzuje siÍ bardzo wysok¹ estetyk¹
wykonania. Jedynym ìzgrzytemî jest nie-
precyzyjnie wykonane gniazdo do mocowa-
nia g³owicy PIR w†obudowie czujnika.
W†pewnym stopniu tÍ wadÍ nadrabia kom-
pletnoúÊ elementÛw zestawu - oprÛcz nie-
zbÍdnych przewodÛw i†zasilacza, producent
dostarcza wszystkie úruby, ko³ki mocuj¹ce
i†zapasowy bezpiecznik! Takøe instrukcja
montaøu i†obs³ugi jest wydana na doskona-
³ym papierze i†napisana w†sposÛb precyzyj-
ny i†- co bardzo rzadkie - naprawdÍ po
polsku! Do³¹czaj¹c do tego przekonanie pro-
ducenta, øe przez 2†lata urz¹dzenia nie bÍ-
d¹ siÍ psu³y (na tyle bowiem odbiorcy otrzy-
muj¹ gwarancjÍ), system ìFamily Careî wy-
daje siÍ godny polecenia, takøe dla odbior-
cÛw indywidualnych.
Andrzej Gawryluk, AVT

Urz¹dzenia prezentowane w†artykule udo-
s tÍpn i ³a redakc j i f i rma Sowar , te l .
(0-71) 343-65-23, http://www.sowar.com.pl.
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