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Są one jednym z najważniejszych elementów 

zapewniających bezpieczeństwo, dlatego stanowią one 

integralną część każdego nowoczesnego budynku.  

 instalacja antywłamaniowa 

 instalacja fizycznej kontroli dostępu 

 telewizja przemysłowa 



Definicje 

Systemy kontroli dostępu (z ang. access control) skrót ACC, 

nazywane również systemami kontroli przejść lub sterowania 

dostępem, ze względu na swoje funkcje ochrony podczas 

funkcjonowania obiektu bez konieczności angażowania 

systemu alarmowego lub innych technik zabezpieczeń 

elektronicznych, zdobywają coraz większe uznanie wśród 

użytkowników i ekspertów zabezpieczeń.  

Dostęp, w ujęciu bezpieczeństwa, to czynność wejścia 

do lub wyjścia z obszaru zabezpieczonego.  



Definicje 

Kontrolę dostępu można określić jako system, który ma za 

zadanie ograniczenie i uporządkowanie ruchu osób (i/lub 

pojazdów) na danym terenie lub w obiekcie w oparciu 

o odpowiednio skonfigurowaną bazę danych oraz 

archiwizację zdarzeń z tym związanych.  

Obiektem chronionym nazywamy tą część budynku i/lub 

obszaru, w której system alarmowy może wykryć 

niebezpieczeństwo  



Klasyfikacja najczęściej spotykanych systemów ochrony technicznej obiektów  

System alarmowy sygnalizacji

wlamania i napadu

Systemy ochrony

teleinformatycznej

i radioelktronicznej

Specjalizowane systemy

alarmowe i sygnalizacji zagrozen

System transmisji i monitoringu

alarmów

Systemy ewakuacyjny

 i antypanikowy

Systemy kontroli dostepu

System telewizji uzytkowej

(CCTV)

System alarmowy sygnalizacji

pozaru
System ochrony zewnetrznej

System zabezpieczen

budowlanych, mechanicznych

i elektromechanicznych

SYSTEMY OCHRONY TECHNICZNEJ

Systemy monitoringu zagrozen srodowiskowych,

przemyslowych i technicznych



Podstawowe strefy ochrony  

Zasadniczo wyróżnia się cztery podstawowe strefy ochrony: 

 

• strefa ochrony obwodowej - najdalej wysunięta strefa ochrony, 

obejmująca najczęściej obwód ogrodzenia; niekiedy wyróżnia się 

strefę ochrony peryferyjnej nieograniczonej ogrodzeniem lub 

występującej poza ogrodzeniem terenu chronionego obiektu, obejmuje 

również obwód architektoniczny chronionego obiektu z otworami typu 

drzwi, okna, włazy, itd.; 

• strefa ochrony zewnętrznej - chroniona przestrzeń na zewnątrz 

obiektu pomiędzy strefą obwodową a obiektem chronionym; 

• strefa ochrony przestrzennej pomieszczenia - obejmuje ochronę 

pomieszczenia realizowaną za pomocą czujek ruchu; 

• strefa ochrony miejscowej - ochrona techniczna konkretnych 

urządzeń, np. kas pancernych, dokumentów, itd. 



Podział stref ochrony obiektu (przykład)  

STREFA OBWODOWA

OBIEKTU

STREFA OBWODOWA ZEWNETRZNA

STREFA ZEWNETRZNA

STREFA OCHRONY

PRZESTRZENNEJ I MIEJSCOWEJ



Kategorie zagrożenia  

Z1 - mienie o małej wartości, które można zastąpić lub wymienić;  

Z2 - mienie o średniej wartości, które można zastąpić lub wymienić, 

dokumenty lub przedmioty o wartości zabytkowej lub muzealnej, które 

można odtworzyć, dokumenty zawierające tajemnicę służbową; 

Z3 - mienie o dużej wartości, dokumenty lub przedmioty mające 

zabytkową wartość, niepowtarzalne w kraju, dokumenty o dużej 

wartości, których uszkodzenie, zniszczenie, kradzież lub poznanie ich 

treści może prowadzić do dużych szkód, zagrożenia życia ludzi 

związanych z  tymi wartościami;  

Z4 - mienie bardzo dużej wartości, przedmioty zabytkowe stanowiące 

dziedzictwo kultury światowej, dokumenty, których kradzież jak 

również poznanie lub przejrzenie przez osoby niepowołane może 

zagrażać porządkowi społecznemu, osłabieniu obronności kraju lub 

egzystencji państwa. 

 

Mając założoną kategorię zagrożenia obiektów, można przystąpić 

do określenia wyposażenia ich w urządzenia zabezpieczające do 

ochrony mienia. 



Podstawowe elementy systemu 

kontroli dostępu  
Element

obslugowy

wskaznikowy
Drukarka

Lokalna

sygnalizacja

Centralka ACC

 Sterowanie

Obsluga

Nadzór

Jednostka sterujaca

z rozproszona

inteligencja

Elektromechaniczne

ryglowanie I blokada

Czytnik



 System kontroli dostępu przeznaczony jest do 

wykonywania następujących funkcji: 

 

• przetwarzania danych; 

• zasilania; 

• samoochrony; 

• programowalności; 

• sterowania przejściem kontrolowanym; 

• rozpoznania; 

• wyświetlania informacji dla użytkownika; 

• anonsowania; 

• komunikacji z innymi systemami. 



Rozdział funkcji w systemie ACC  

Tozsamosc uzytkownika:

 inf. zapamietana

 identyfikator

 biometryka

Siec

Aktywatory i czujniki

przejscia

kontrolowanego

Uzytkownik
Urzadzenie

programujace

informacje

Urzadzenie

programujace

Komunikacja z innymi

systemami

Inne systemy, np.:

 alarmowe

 zarzadzania

Pozostale kontrolery

Zasilanie

Interfejs przejscia

kontrolowanego

Urzadzenie rozpoznawcze:

 czytnik

 klawiatura

Urzadzenia

przetwarzania

danych

Kontroler

(Sterownik)



Elementy systemu ACC  

 Podstawowymi elementami tworzącymi system kontroli 

dostępu pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym 

i technicznym są: 

 

• sterownik dostępu; 

• czytnik nośnika identyfikacyjnego; 

• mechaniczne urządzenie blokujące; 

• oprogramowanie systemu.  



Elementy systemu kontroli dostępu  



Czytniki (rodzaje, montaż, obsługa)  



Rodzaje kart – przykłady  
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CZYTNIK KSZTAŁTU DŁONI 

Ta technika pomiarowa jest stosowana dość powszechnie głównie dzięki mniejszym 

wymaganiom odnośnie do stanu powierzchni dłoni w porównaniu z odczytem linii 

papilarnych.  

DZIAŁANIE: 

Dłoń należy włożyć do czytnika i odpowiednio ją ułożyć, co jest wymuszone przez 

specjalny układ kołków.  

Po umieszczeniu dłoni w komorze czytnika 

mierzone są: kształt i rozmiar dłoni dzięki 

pomiarom szczegółowym, jak: pomiar długości, 

szerokości i grubości czterech palców oraz 

odległości pomiędzy kostkami palców.  

Pomiary odbywają się poprzez oświetlenie dłoni 

promieniowaniem podczerwonym i odczytanie 

powstałych kilku obrazów na matrycy CCD. 

Tworzony jest obraz trójwymiarowy dłoni w wyniku 

oświetlania jej z kilku kierunków. Z trzech 

pomiarów tworzony jest dziewięciobajtowy 

wzorzec, który zapisywany jest w pamięci 

systemu. 

Identyfikacja w czytniku polega na pomiarach 

dłoni w komorze czytnika, a proces weryfikacji 

na porównaniu wzorca przechowywanego w 

bazie danych z aktualnym obrazem dłoni. 

 

Rys.6  Czytnik kształtu dłoni. 
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CZYTNIKI KART MAGNETYCZNYCH 

Czytnik kart magnetycznych jest urządzeniem zewnętrznym typu wejściowego, 

umożliwiającym odczytanie informacji zapisanej na pasku magnetycznym 

plastykowej karty. Odczytana informacja zostaje rozszyfrowana i przesyłana dalej do 

sterownika SKD lub poprzez sieć do komputera SKD.  

Z kartami magnetycznymi bardzo często związany jest tajny, czterocyfrowy numer PIN 

(Personal Identyfication Number). Numer PIN - jest pewnego rodzaju elektronicznym 

podpisem właściciela karty i służy do sprawdzania autentyczności właściciela. PIN nie jest 

zapisany w sposób jawny na pasku magnetycznym karty. Jest on każdorazowo generowany 

na podstawie danych zapisanych na pasku przy zastosowaniu skomplikowanych technik 

szyfrowania. 
 

Karty magnetyczne, które współpracują z czytnikiem, można podzielić na dwie grupy: karty LOCO 

(Iow coercivity) o niskiej koercji oraz HICO (high coercivity) o wysokiej koercji.   Karty HICO są 

kartami nowej generacji o podwyższonej odporności na rozmagnesowanie. Karty magnetyczne 

wykonane są w technologii WORM (Write Once Read Many), tzn. informacja zapisana jest raz, a 

odczytywana wielokrotnie.  

Rys.2  Schemat blokowy czytnika kart magnetycznych  
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Czytnik kart zbliżeniowych jest również urządzeniem wejściowym w systemie SKD.  
Czytnik komunikuje się z kartą bezprzewodowo, wykorzystując fale elekromagnetyczne. 

Antena czytnika emituje cały czas fale elektromagnetyczne małej mocy, o znormalizowanej 

częstotliwości, np. 125 kHz. Wysyłane fale elektromagnetyczne indukują w obwodzie 

wejściowym pasywnej karty napięcie, które zasila układ elektroniczny wraz z 

mikroprocesorem. Po otrzymaniu zasilania układ nadawczy karty wysyła zakodowaną 

informację do czytnika. Informacją tą może być w najprostszym wykonaniu numer fabryczny 

karty. Czytnik odbiera nadawaną informację z karty i przesyła ją dalej do układu 

weryfikującego i podejmującego decyzję. 

Rys.3 Schemat blokowy czytnika kart zbliżeniowych.  
Czytniki kart zbliżeniowych  mogą współpracować z kartami pasywnymi lub aktywnymi. 

 Karta pasywna nie ma własnego źródła zasilania i może działać tylko w strefie 

emitowanego pola elektromagnetycznego czytnika. 
 Karta aktywna ma wbudowane własne źródło zasilania (bateryjkę). Karta aktywna 

jest uruchamiana przez pole elektromagnetyczne czytnika. Karty aktywne z powodu 

zużywania się baterii mają ograniczony czas eksploatacji.  

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH 
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Czytnik kart stykowych jest również urządzeniem wejściowym systemu SKD. Czytnik ten 

musi zapewnić mechaniczny styk i elektryczny kontakt z tzw. chipem, czyli układem 

elektronicznym   scalonym umieszczonym na plastykowej karcie.  

Najważniejszymi elementami czytnika są tzw. kontakty, których zadaniem jest 

zapewnienie przewodzenia sygnałów elektrycznych w procesie komunikacji czytnika z 

kartą. Występują rozwiązania konstrukcyjne kontaktów lądujących lub ślizgających 

się. Obecnie stosowane chipy na kartach plastykowych mają po 8 kontaktów, z czego 

wykorzystuje się praktycznie sześć. 

Czytniki tego typu współpracują stykowo z kartami chipowymi pamięciowymi lub 

procesorowymi. Karty pamięciowe służą do gromadzenia informacji, podobnie jak dyski w 

komputerach lub dyskietki. Dane zapisywane są w pamięciach typu EEPROM. Karty 

procesorowe zwane często mikroprocesorowymi mają wszystkie elementy elektroniczne i 

informatyczne takie jak komputer: jednostkę centralną CPU, pamięci ROM, RAM, EEPROM i 

urządzenia wejścia i wyjścia.  

Elektroniczne karty chipowe wykorzystywane są w różnych zastosowaniach - od 

najprostszych, np. do gromadzenia punktów za tankowanie paliwa na stacjach benzynowych 

(karty pamięciowe), do najbardziej zaawansowanych i najdroższych wykorzystywanych do 

podpisu elektronicznego (karty mikroprocesorowe).  

Rys.4 Schemat blokowy czytnika kart stykowych.  

CZYTNIK KART STYKOWYCH 
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Czytniki z klawiaturami kodowymi mogą pracować w systemach SKD w dwóch 

rozwiązaniach technicznych: jako samodzielne elementy lub jako dodatkowe elementy 

współpracujące z innymi czytnikami.  

Czytniki takie służą do wprowadzania danych do systemu SKD, takich jak numery 

kodów dostępu lub PIN. 

 

Czytniki z klawiaturami pracujące samodzielnie występują w prostych systemach SKD, 

w których stosuje się klasę rozpoznania 1. W rozwiązaniach tych do przejścia przez 

chronione przejście wystarczy tzw. informacja zapamiętana, np. numer PIN. Czytniki te 

mogą mieć pamięć, w której zapisane są określone ilości uprawnionych kodów dostępu.  

Czytnik ma też czasami wyjście do sterowania np. zamkiem elektrycznym lub inną 

blokadą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klawiatury kodowe montowane są często wspólnie z innymi 

czytnikami, aby umożliwić realizację tzw. klasy rozpoznania 3 w 

systemie SKD. Klasa rozpoznania 3 jest najwyższą klasą 

rozpoznawania w systemach SKD, gdzie wymaga się od osoby 

kontrolowanej podania informacji z identyfikatora lub biometryki 

oraz dodatkowo informacji zapamiętanej, czyli właśnie np. 

numeru PIN lub kodu.  

Autonomiczny kontroler dostępu jednego przejścia lub element 

sieciowego systemu kontroli dostępu RACS.  

Równolegle z funkcją kontroli przejścia może pełnić rolę 

terminala rejestracji czasu pracy (RCP).  

CZYTNIKI Z KLAWIATURAMI 



Czytniki biometryczne 

Biometria jest najbezpieczniejszym i najwygodniejszym narzędziem służącym 

do autoryzacji. Nie może zostać pożyczona, skradziona czy zapomniana a jej 

podrobienie jest praktycznie niemożliwe. 



Czytniki biometryczne 

Biometria fizyczno – biologicza, która przy identyfikacji 

i weryfikacji osób posługuje się ich fizyczno – biologicznymi 

cechami i właściwościami: 

 

• Rozpoznawanie kształtu dłoni 

• Analiza linii papilarnych 

• Badania siatkówki oka 

• Badania tęczówki oka 

• Identyfikacji na podstawie obrazu twarzy 

• Identyfikacji mowy 

 



Biometria behawioralna -  przy identyfikacji i weryfikacji osób  

posługuje się specyficznymi cechami i właściwościami ich 

zachowania: 

• Parametry głosu 

• Wzór podpisu 

• Dynamika i sposób naciskania klawiszy 



Czytniki biometryczne – linie papilarne 

Już w starożytności wykorzystywano odcisk 

palca na parafinowej pieczęci do 

identyfikacji nadawcy listu 

i nienaruszalności jego treści. 

Nasze palce pokryte są misterną siatką 

"wzgórz i dolin". Jak łatwo zauważyć 

"doliny" czasami się rozdwajają, łączą lub 

kończą ślepym zaułkiem. To właśnie układ 

tych punktów (tzw. minutii) stanowi 

podstawę identyfikacji odcisków placów.   

Identyfikacja za pomocą linii papilarnych ma swoje 

wady: głębsze uszkodzenia powierzchni skóry 

mogą mieć wpływ na odczyt a wiec i na 

identyfikacje danej osoby.  
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CZYTNIKI LINII  PAPILARNYCH 
 

Jest to najczęściej stosowana metoda biometryczna i cały czas jest udoskonalana. W 

czytnikach tego typu wykorzystuje się technologie pomiarowe optyczne lub 

elektrostatyczne. 
 

W metodach pomiarowych optycznych na palec kieruje się wiązkę światła, która po odbiciu od linii 

papilarnych tworzy jego obraz i równocześnie oświetla matrycę CCD (Charge Coupled Devices), 

podobnie jak w kamerach wideo). Na matrycy CCD tworzy się obraz cyfrowy układu linii 

papilarnych palca. Obraz ten jest następnie przetwarzany i przesyłany do wykorzystania w 

systemie. 

 

W metodzie elektrostatycznej wykorzystuje się półprzewodnikowe czujniki linii papilarnych. W 

czujniku znajduje się matryca około 100 000 płytek pojemnościowych kondensatorów. Po 

przyłożeniu palca następuje zmian pojemności układu, która odpowiada danemu układowi linii 

papilarnych. Zmiana pojemności jest przetwarzana na postać cyfrową.  

Czytnik linii papilarnych to innowacyjny 

sposób zabezpieczania drzwi zewnętrznych 

w domach mieszkalnych. Urządzenie nie 

tylko ochroni przed wejściem niepowołanych 

osób, ale także przed dostaniem się dzieci 

do nieodpowiedniego pomieszczenia, np. 

warsztatu z narzędziami.  



Czytniki biometryczne – linie papilarne 

Urządzenia takie wyposażone są w okienko, do którego należy przyłożyć 

opuszkę palca. System sprawdza nasze linie papilarne, bada układ punktów 

charakterystycznych i innych cech identyfikujących, wreszcie porównuje te 

dane z zapamiętanym wzorcem.  

 

Stosowane mogą tu być dwa rozwiązania:  

• albo identyfikacja jest dokonywana w samym czytniku (jest to wtedy 

urządzenie dość złożone), 

• albo w połączonym z czytnikiem komputerze PC. W tym przypadku czytnik 

jest tak naprawdę wysokiej jakości "skanerem" i nie musi być wyposażony 

w szczególnie skomplikowane oprogramowanie. Możliwości weryfikacyjne 

urządzenia opierają się bowiem na możliwościach oprogramowania 

umieszczonego w komputerze.  



Czytniki biometryczne – rozpoznawanie twarzy 

Systemy weryfikujące użytkownika przy pomocy 

czytnika geometrii twarzy używają głównie 

następujących technik:  

Geometria Twarzy: wykorzystuje geometryczną charakterystykę twarzy. 

Może wykorzystywać wiele kamer w celu poprawy jakości (2D, 3D ...).  

Wzór Skóry: rozpoznawanie na podstawie faktury skóry  

Termograf skóry: używa kamery na podczerwień w celu utworzenia mapy 

temperaturowej twarzy  

Uśmiech: rozpoznawanie na podstawie charakterystycznych zmian 

podczas uśmiechania się 
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CZYTNIKI GEOMETRII TWARZY 

Proces identyfikacji w czytniku dokonywany jest przez skanowanie rysunku twarzy z 

jednej lub kilku kamer, tak aby uzyskać obraz trójwymiarowy. Stosowane są 

odpowiednie kryteria porównawcze oparte na pomiarach punktów charakterystycznych 

twarzy, jak np.: położenie oczu, odległość pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi 

brzegami oczu, odległość między zewnętrznymi kącikami ust. W metodach rozpoznania 

stosuje się algorytmy sieci neuronowych. 

Rys.7 BIOMETRYCZNY CZYTNIK GEOMETRII 

TWARZY Z SERII BIOFACE.402 

Rys.8   BIOMETRYCZNY CZYTNIK 

GEOMETRII TWARZY Z SERII 

BIOFACE.700 
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Czytniki głosu zajmują trzecią pozycję na rynku pod względem popularności 

stosowania po czytnikach linii papilarnych i czytnikach dłoni.  

Czytnik głosu jest elementem systemu rozpoznawania osoby mówiącej. 

Podobnie jak w innych systemach identyfikacji i tutaj tworzony jest wzorzec cyfrowy z 

konkretnych nagrywanych sekwencji słów.  

Ten system identyfikacji jest jednak dość czuły na zmiany parametrów głosu 

spowodowane np. chorobą, czy stanem emocjonalnym człowieka. Zniekształcenia 

mogą wprowadzać również same urządzenia przetwarzające i przesyłające głos. 

Czytnik głosu 



Czytniki biometryczne –  geometria dłoni 

Biorąc pod uwagę wady czytników linii 

papilarnych  warto rozważyć identyfikacje 

przy pomocy geometrii dłoni. Przykładem 

takiego urządzenia jest HandKeyII. Czytnik 

ten wykonuje trójwymiarowe zdjęcie naszej 

dłoni, rejestrując długość, szerokość, 

grubość czterech palców oraz wielkość 

obszarów pomiędzy kostkami. Łącznie 

wykonywanych jest ponad 90 pomiarów 

różnych cech charakterystycznych dłoni. 

Wynik tych pomiarów jest przechowywany 

w pamięci urządzenia w formie 

(maksimum) 9 bajtowego wzorca. 

Identyfikator ten jest praktycznie unikalny 

dla każdego człowieka.  



Czytniki biometryczne –  tęczówka oka 

Jednym z najbardziej unikalnych identyfikatorów jest 

tęczówka oka. 

Tęczówka oka kształtuje się w ciągu 2 pierwszych lat 

naszego życia i nie zmienia się aż do śmierci. De facto 

tęczówka ulega zniszczeniu w maksymalnie 5 sekund po 

zgonie. Co ważne: powyższe informacje dotyczą 

charakterystycznych (identyfikujących) cech tęczówki. Są 

one niezmienne (poza mechanicznym uszkodzeniem 

i przypadkiem raka nie zanotowano odstępstw od tej 

reguły). Co zaś najważniejsze: punktów 

charakterystycznych jest aż 266. Jest to parokrotnie 

więcej niż punktów charakterystycznych odcisku palca. 

Możliwa jest więc ogromna ilość kombinacji i, przyznać 

trzeba, natura korzysta z tego bardzo skwapliwie. 

Wystarczy powiedzieć, ze nawet u jednej i tej samej osoby 

tęczówka lewego różni się od tęczówki prawego oka. 

Tęczówka jest inna nawet u bliźniąt jednojajowych!  



Czytniki biometryczne –  tęczówka oka 

• Systemy rozpoznawania tęczówki najpierw robi 

ogólne "rozpoznanie" zarysów twarzy w celu 

znalezienia oczu. 

• Następnie specjalna kamera wykonuje zdjęcie 

tęczówki o bardzo wysokiej rozdzielczości. Systemy 

radzą już sobie z przypadkowymi  

i celowymi ruchami głowy, mrugnięciem czy 

przymknięciem powieki. 

• Następnie system z zrobionego zdjęcia 

przygotowuje kod zawierający skrócony opis 

punktów charakterystycznych. 
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Tęczówka oka jest widoczna wyraźnie z pewnej odległości, dlatego jest łatwa do 

zarejestrowania w sposób nieinwazyjny. Nieinwazyjność metody pomiarowej sprawia, że 

jest ona do zaakceptowania przez kontrolowane osoby. Według badań prowadzonych  

przez   różnych   użytkowników  stwierdzono,  że  jest  to  najlepsza technika 

biometryczna, dająca najmniejszy procent błędów w procesie identyfikacji.  
 

Proces rozpoznawania tęczówki w czytniku biometrycznym rozpoczyna się od ustalenia jej obrazu 

w urządzeniach wideo, które od razu lokalizują oko i tęczówkę. Następnie określa się granice 

źrenicy i zewnętrzne obrzeża tęczówki. Czytnik eliminuje automatycznie wpływ zamykania powiek i 

odbić światła. Rysunek tęczówki jest przetworzony na postać cyfrową, przesłany do bazy danych, 

gdzie jest dalej przechowywany do celów weryfikacji. 

 

WADY 

Rysunek siatkówki oka nie jest jednak 

bardzo często wykorzystywany w 

procesach identyfikacji. Przyczyną tego 

jest obawa i mała akceptowalność 

człowieka do tej metody pomiarowej. W 

procesie pomiaru dno oka musi zostać 

oświetlone promieniem lasera, co 

sprawia pewne zagrożenia i obawy 

kontrolowanej osoby. 

 
Rys.9  Czytnik tęczówki BM-ET200 firmy Panasonic.

Czytnik rysunku tęczówki i siatkówki oka 



Czytniki biometryczne –  tęczówka oka 

• W systemach zaawansowanych taki kod jest 

następnie szyfrowany i porównywany 

z zaszyfrowanym kodem oryginału - zapisanym 

w bazie danych. 

• Istniejące rozwiązania zapewniają poziom 

błędów rzędu 10 -10 a nawet 10 -20. 



Identyfikacja na podstawie oka 

EyeDentify 

Pierwszy produkt tej firmy 
wypuszczony został w 
1982 roku. Siedem lat 
później wyszła nowa 
udoskonalona wersja tego 
systemu. 

Dalsze usprawnienia 
i obniżka kosztów dały  
w efekcie produkt obecny.   

Iriscan 

Firma ta zaistniała na 

rynku w 1994 roku. 

Obraz tęczówki oka 

pobierany jest przez 

kamerę CCD.  



Oprogramowanie 

• TOCADoor Access - programowanie, które jest 

dołączane za darmo do czytnika 

biometrycznego TocaDoor Interface 



Oprogramowanie 

• BioLogon wraz z czytnikiem linii papilarnych 

umożliwia bezpieczne i szybkie logowanie do 

systemu Windows.  

• BioShield umożliwia szybkie i łatwe logowanie 

do wszelkich aplikacji oraz zabezpieczonych 

hasłem stron WWW. 



Kontrola dostępu w instalacji EIB 

• Czujniki ruchu/obecności 

• Czujniki stłuczenia szyby 

• Zamki mechaniczne możliwe do monitorowania 

i kontrolowania przez system KNX/EIB 



Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu 

SSWiN standardu EIB 

Klasyfikacja systemów sygnalizacji włamania i napadu według Polskiej  Normy 

Systemy alarmowe PN-93/E-08390: 

SA1 - klasa stosowana w obiektach o małym ryzyku szkód (np. domy 

jednorodzinne, wielorodzinne),  

SA2  - klasa stosowana w obiektach o średnim ryzyku szkód (np. wille, 

warsztaty rzemieślnicze, sklepy, domy towarowe, punkty kasowe, tajne 

kancelarie, urzędy pocztowe, małe obiekty muzealne, mniej ważne obiekty 

sakralne),  

SA3 -  klasa stosowana w obiektach o dużym ryzyku szkód (np. zakłady 

przetwórstwa metali, kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea 

narodowe, archiwa specjalne, ważne obiekty sakralne i ich skarbce, zakłady 

przemysłu zbrojeniowego, 

SA4 – klasa stosowana w obiektach o bardzo dużym ryzyku szkód (np. 

wytwórnie papierów wartościowych, mennice, skarbce dużych banków, 

placówki dyplomatyczne, inne obiekty o specjalnych wymaganiach. 

 



Klasy urządzeń stosowanych w Systemach 

Sygnalizacji Włamania i Napadu 

Klasa A -  popularna, normalna odporność na zakłócenia 

elektromagnetyczne, nie wymagana jest ochrona 

przeciwsabotażowa. 

Klasa B - standardowa. Czujki włamaniowe w tej klasie nie mogą 

dać się zneutralizować prostymi metodami, ogólno dostępnymi 

narzędziami, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażową, 

odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe 

powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy 

a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 30 

sekund. 



Klasy urządzeń stosowanych w Systemach 

Sygnalizacji Włamania i Napadu 

Klasa C - profesjonalna. Czujki włamaniowe w tej klasie 

posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach 

zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli 

sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami 

złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych 

narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być 

alarm, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażową, 

podwyższona odporność na zakłócenia 

elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być 

kontrolowane przez centralę pod względem przerwy 

i zwarcia w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a 

uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 

20 sekund,  



Klasy urządzeń stosowanych w Systemach 

Sygnalizacji Włamania i Napadu 

Klasa S - specjalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają 

układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i 

zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą 

dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu 

specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach 

powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę 

przeciwsabotażową, podwyższona odporność na zakłócenia 

elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane 

przez centralę pod względem wszystkich zakłóceń 

przeszkadzających w transmisji sygnału z czujki do centrali 

w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia 

sygnalizowane w czasie nie dłuższym niż 20 sekund.  



Przykładowe możliwości zastosowania instalacji 

nadzoru i powiadamiania  w systemie EIB oraz 

powiązania z innymi instalacjami 

• Uzbrojenie systemu alarmowego powoduje 

automatyczne obniżenie  temperatury wszystkich 

pomieszczeń w zimie i  wszystkich klimatyzatorów latem 

oraz wyłączenie oświetlenia wszystkich pomieszczeń.  

• Po uruchomieniu funkcji antynapad, uruchamia się 

alarm,  oświetlenie w obiekcie zaczyna migać, żaluzje 

opuszczają się i podnoszą co bardzo przyciąga uwagę 

otoczenia. 



Przykładowe możliwości zastosowania instalacji 

nadzoru i powiadamiania  w systemie EIB oraz 

powiązania z innymi instalacjami c.d. 

• Wykrycie ruchu w pobliżu obiektu  powoduje 

automatyczne załączenie całego oświetlenia  wewnątrz  

budynku  oraz  załączenie  halogenów  dużej  mocy, 

zainstalowanych na słupach w celu bardzo  dokładnego  

oświetlenia posesji. Dzięki temu budynek swoim  

zachowaniem  bardzo skutecznie zniechęca 

potencjalnych włamywaczy oraz ewentualnych 

„miłośników" graffiti. 

• Wykrycie przez system ElB braku jednej z faz instalacji 

elektrycznej jest natychmiast przekazywane do centrali 

alarmowej i wysyłane do stacji monitorującej. 



Przykładowe możliwości zastosowania instalacji 

nadzoru i powiadamiania  w systemie EIB oraz 

powiązania z innymi instalacjami c.d. 

• Wykrycie  przez system  ElB awarii  systemu  
grzewczego jest przekazywane do centrali alarmowej  
i wysyłane do stacji monitorującej,  co skutecznie 
zabezpiecza  budynek  przed stratami związanymi  
z uszkodzeniem instalacji grzewczej, np.  w okresie 
świątecznym, kiedy duże mrozy mogą spowodować   
znaczne   szkody w nieogrzewanym budynku. 

• Symulacja obecności  użytkownika realizowana jest 
przez złączanie oświetlenia w wybranych 
pomieszczeniach po uzbrojeniu alarmu dzięki sygnałom 
wysyłanym w różnych oknach czasowych przez centralę  
alarmową do systemu EIB. 



Przykładowe możliwości zastosowania instalacji 

nadzoru i powiadamiania  w systemie EIB oraz 

powiązania z innymi instalacjami c.d. 

• Wykrycie początku pożaru w obiekcie powoduje, że 

system wyłącza napięcie w znacznej  części obiektu 

z wyjątkiem obwodów potrzebnych do gaszenia pożaru 

np. instalacji oddymiania i oświetlenia awaryjnego. 

• Wykrycie przez system ElB braku jednej z faz instalacji 

elektrycznej jest natychmiast przekazywane do centrali 

alarmowej i wysyłane do stacji monitorującej. 

 



Przykładowe możliwości zastosowania instalacji 

nadzoru i powiadamiania  w systemie EIB oraz 

powiązania z innymi instalacjami c.d. 

• Wykrycie  przez system  ElB awarii  systemu  

grzewczego jest przekazywane do centrali alarmowej 

i wysyłane do stacji monitorującej,  co skutecznie 

zabezpiecza  budynek  przed stratami związanymi 

z uszkodzeniem instalacji grzewczej, np.  w okresie 

świątecznym, kiedy duże mrozy mogą spowodować   

znaczne   szkody w nieogrzewanym budynku. 



System SSWiN L208 standardu EIB 

produkcji ABB  

Może on być skonfigurowany do pracy 

w następujących klasach systemów alarmowych: 

SA1, SA2 i  SA3. 

System posiada również certyfikaty honorowane 

przez firmy ubezpieczeniowe. 

SWiN L208 jest sterowany przez manipulatory 

(maksymalnie 3). Manipulatory łączą się  z centralą 

alarmową  poprzez  linie XIB (eXtended  Interface 

Bus). 



Konfiguracje SSWiN L208 

Konfiguracja SSWiN do pracy w klasie SA1 - małe domy jednorodzinne 

oraz obiekty o małym ryzyku włamania 

(centrala L208, manipulator LED L280/PT) 



Konfiguracja SSWiN L208 z wykorzystaniem 

interfejsu L208/EIB 

Przyłącza antywłamaniowe MT/U 2.12.1 i podłączone do 

nich czujki  



"Inteligentny zamek" firmy Winkhaus to z pozoru klucz 
i wkładka niczym nie różniąca się odzwykłego tradycyjnego 
zamka z mechanizmem. 

W rzeczywistości jest to bardzo skomplikowany inteligentny 
układ elektroniczny działający w systemie EIB. 

Inteligentny zamek 


