
Технічне завдання
Текст інформаційного характеру на 4000 збп. Потрібно розказати, яку систему
краще обрати для охорони помешкання. На останні запитання дати відповідь
кількома реченнями для однокімнатної та багатокімнатної квартири.

● Перші 250-300 символів кожного абзацу наситити ключем;
● Весь текст розділити на абзаци (по 4-5 речень);
● Не писати два довгих речення поспіль, чергувати з короткими;
● У тексті обов'язково використовувати марковані або нумеровані списки;
● Пишіть текст в інформаційному стилі: видаляйте стоп-слова, канцелярит,

модальності;
● При повторному вживанні LSI фрази замінити на синонім;
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Рішення

Сигналізація для квартири: надійна охорона
майна
Щорічно реєструється велика кількість пограбувань квартир. У багатьох випадках
грабіжники навіть не залишають серйозних слідів, бо зламують двері відмичками.
Захистити від злодіїв домівку можна, якщо вибрати надійну сигналізацію для квартири,
яка охоронятиме майно під час відсутності господарів.

Індивідуально підібрана охоронна сигналізація в квартиру стане ефективним захистом,
який зможе відлякати злодіїв гучним сигналом тривоги, а також забезпечити
найшвидший виїзд групи реагування.

Охоронні системи для квартир
Встановлення охоронної сигналізації — запорука збереження майна. Апаратне
забезпечення складається з безлічі необхідних пристроїв, які з'єднуються один з одним
через бездротовий зв'язок або кабелі:

1. пульт управління — отримує інформацію та сигнали від усіх детекторів. При
виявленні небезпеки вмикає сигнал сирени, відправляє повідомлення власнику
та охоронній групі;

2. відеодомофон — дає можливість бачити стан кожного сповіщувача та
зображення з камери. Також дає змогу швидко ставити або знімати з охорони
квартиру;



3. антена GSM — дозволяє отримати віддалений доступ, керуючи системою з
телефону, маючи встановлений мобільний додаток;

4. батарея — запитує систему сигналізації у разі вимкнення електроенергії;
5. сирена — сигналізує про грабіж звуком та світлом;
6. дротові датчики руху та датчики відкриття — сприймають загрозу для квартири у

вигляді вторгнення зловмисника;
7. централь сигналізації — приймає та аналізує інформацію від датчиків руху та

відкриття;
8. тривожна кнопка — дозволяє викликати оперативну групу реагування як тільки

з'являється підозра на крадіжку.

Індустрія домашнього моніторингу пропонує декілька систем сигналізації, кожна з них
має свої особливості та переваги.

Дротова сигналізація
Усі пристрої, що входять до системи, з'єднуються між собою кабелями. Встановлення
сигналізації у квартирі цього типу — ідеальний вибір для домівок, які знаходяться на
стадії будівництва або ремонту. Найчастіше обирають комплекти від таких виробників:

● Hikvision;
● Tiras;
● Dahua.

Переваги підключення дротової системи:

● широкий асортимент, який дозволяє обрати бюджетні моделі;
● нема потреби в заміні батареї живлення;
● швидкий ремонт;
● довгий термін служби;
● фізичні перепони не заважають передачі сигналу.

Охорона квартири забезпечується навіть при довготривалій відсутності світла, а
під'єднання відбувається в лічені години.

Бездротова охоронна система
Бездротові системи зазвичай складаються з дорожчих елементів. Тому вирішивши
поставити сигналізацію в квартирі, вийде заощадити на ремонті та непотрібній
проводці. Безпровідна система сигналізації використовує радіозв'язок, хвилі якого
розповсюджуються в різних напрямках.

Переваги установки бездротової системи:

● автономність роботи, яка не забезпечується таким джерелом живлення як
розетка;

● можливість розширення функцій після реєстрації датчиків в центральному блоці
сигналізації;



● комплексна робота радіоканалів різних діапазонів;
● швидка зміна місця розташування системи.

Ajax StarterKit — найвідоміший базовий набір пристроїв бездротової системи безпеки.
Для підключення достатньо сканування QR-коду.

Система відеоспостереження
Монтаж охоронної сигналізації такого типу є найбільш використовуваним у віддалених
куточках, де крім стільникового зв'язку немає більш нічого. Завдяки цьому приймати
рішення щодо безпеки можна у будь-якому містечку.

Переваги встановлення системи відеоспостереження:

● простий Plug-and-Play, який дозволяє безпечно підключити камеру до мережі;
● віддалений моніторинг та якісна візуалізація;
● безперервний контроль з єдиною платформою управління;
● легкість масштабування.

Інтеграція відеонагляду з системами сигналізації відбувається в межах однієї
платформи.

Захист від потопу та пожежі
Ця система використовує найпоширеніші канали зв'язку: Ethernet, GSM, Wi-Fi. Послуги
пультової охорони дозволяють врятувати від затоплення та згоряння не тільки власну
квартиру.

Переваги монтажу захисту від потопу та пожежі:

● зверхчутливі датчики, які за 20 секунд виявляють проблему;
● можливість інтеграції в «розумний будинок»;
● оперативність під'єднання.

Наприклад, Лунь 25К — найпопулярніший радіокомплект пожежно-охоронної
сигналізації, який сповіщає власника квартири та групу реагування навіть тоді, коли
найпильніші сусіди проґавили надзвичайну ситуацію.

Яка вартість відеоспостереження для квартири?
Ціна залежить від загальної кількості відеокамер. За умови однокімнатної квартири та
однієї камери вартість починається від 1910 грн.

Скільки коштує встановити сигналізацію в квартирі?
Вартість встановлення охоронної сигналізації для однокімнатної та багатокімнатної
квартири починається від 350 грн. Якщо мова йде про необхідність поставити систему
за наявності поста фізичної охорони, то ціна складає від 200 грн.



Скільки коштує пультова охорона квартири?
Вартість охорони квартири пультового типу — від 299 грн на місяць. Але одноразово
необхідно витратитися на купівлю обладнання.


