
Czujki sejsmiczne
w technologii Senstec®:
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bezrobocie!
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Przyzwyczajenie do samoobsługi

Wymóg samoobsługi wyszedł już daleko poza

granice sklepów. Nie da się też ukryć, że jest

coraz gorzej z poszanowaniem własności innych

osób. Tyle przynajmniej mówią nam statystyki

kryminalne. Skala przestępstw przeciwko

mieniu rośnie tak pod względem ilości, jak

i wartości, a każdy, kto nie przejawia przesadnie

altruistycznych zachowań, musi chronić ją przed

kradzieżą i wandalizmem. Aby sprostać tej

potrzebie, istnieje szereg miejsc na deponowanie

kosztowności i rzeczy wartościowych, począwszy

od wielkich podziemnych systemów sejfów aż

po automaty biletowe na peronie kolejowym.

Im cenniejsza zawartość, tym większa potrzeba

jej ochrony.

Sprytni przestępcy wymagają innowacyjnego

przeciwdziałania

Między przestępcami a specjalistami od

zabezpieczeń trwa stała rywalizacja na

podobieństwo wyścigu zbrojeń. Pomysłowość

przestępców zdaje się być niewyczerpana.

Siemens ma jednak na to odpowiedź: użycie

najnowocześniejszych technologii jest w stanie

pozbawić zajęcia nawet najbardziej przebiegłe

przestępcze umysły.

Nowe, coraz bardziej wytrzymałe materiały

pomagają zwiększyć bezpieczeństwo

wartościowych zasobów. Nie należy jednak mieć

złudzeń: przestępcy będą wciąż próbować

pokonać te bariery, aby móc dobrać się do

ukrytych wewnątrz kosztowności.

„W przypadku bankomatów czy automatów biletowych,

kas sklepowych czy kas pancernych, czujki sejsmiczne

firmy Siemens stanowią najlepszy wybór przy ochronie

ich zawartości.”

Bilety czy sztabki złota!
„Ciemne charaktery” mają inne podejście do „wartości chronionych.”
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Szeroki zakres wymagań

System alarmowy musi niezawodnie

i odpowiednio wcześnie umożliwić identyfikację

ataku na wartościowe zasoby. Ataki te mogą

przybierać różne formy, stąd system musi

wykrywać włamanie za pomocą lancy tlenowej

równie skutecznie, co z zastosowaniem młota,

wiertarki czy materiałów wybuchowych.

Ponieważ miarą jakości systemu zabezpieczeń

jest sposób jego działania w środowisku

rzeczywistym, powinien on wykrywać wszelkie

próby ataku, nie reagując równocześnie na

zakłócenia pochodzące z otoczenia.

Na firmie Siemens możesz polegać

Firma Siemens posiada kilkudziesięcioletnie

doświadczenie w zakresie ochrony

wartościowych przedmiotów oraz we wszystkich

aspektach technologii zabezpieczeń. Ciągłe

inwestycje na dużą skalę mają na celu

opracowanie rozwiązań i produktów

przeznaczonych do najbardziej wymagających

zastosowań. W ich wyniku powstały czujki

sejsmiczne wykorzystujące innowacyjną

technologię Senstec® umożliwiającą spełnienie

najwyższych nawet wymagań oraz oferta

produktów obejmująca odpowiednie czujki

do każdego zastosowania. Prezentowane

najwyższej jakości rozwiązania, które dostarcza

tylko firma Siemens, zostały wielokrotnie

sprawdzone w najtrudniejszych zastosowaniach.
Podstawowe cechy użytkowe

Czujki sejsmiczne firmy Siemens

� Przeznaczone dla wszystkich miejsc

składowania przedmiotów wartościowych

w rodzaju automatów biletowych

i automatów do sprzedaży, automatów

wrzutowych, sejfów i skarbców, skrytek

nocnych lub szafek depozytowych

� Do obiektów wymagających najwyższego

poziomu zabezpieczeń

� Możliwość stosowania na wszystkich

materiałach, w tym betonie i materiałach

syntetycznych

� Ochrona przed wandalizmem
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Przejdźmy do rzeczy

Jeśli ktoś uderzy młotkiem w betonową ścianę

wyposażoną w czujkę sejsmiczną Siemens,

czujka nie zareaguje. Nawet powtórne uderzenie

po pewnym czasie nie spowoduje powstania

alarmu. Jeśli jednak nastąpi poważny atak

z użyciem młotka, niezwłocznie wywołany

zostanie alarm.

Oto przykład działania czujek sejsmicznych

w ogólności, a technologii Senstec®

w szczególności.

!
„Gdy pojawi się alarm pochodzący z czujki sejsmicznej firmy

Siemens, to jest to prawdziwy alarm! Technologia Senstec®

zapewnia odróżnienie zwykłego hałasu pochodzącego od

pracującego urządzenia lub z otoczenia, od próby włamania.” 

„Na Sentec® mogę polegać!”

Atak powoduje wstrząsy

Sejfy są częstokroć wykonane z betonu lub stali.

W przypadku tak twardych materiałów każdy

hałas, podmuch czy nawet dotyk wytwarza

drgania. Są one przenoszone jako koliste fale

w twardej masie betonu lub stali. W takim

przypadku mówi się często o „dźwięku

przenoszonym przez strukturę”.

Czujka sejsmiczna jest trwale przymocowana do

wewnętrznej ściany obiektu lub pomieszczenia

zawierającego kosztowności. Do przetwarzania

drgań mechanicznych na sygnały elektryczne

służy specjalnie zaprojektowany, opatentowany

element piezoelektryczny. 

Hałas z ulicy
czy włamywacz?

Technologia Senstec® zapewnia

najwyższą niezawodność detekcji

� Odporność na zakłócenia pochodzące

z otoczenia 

� Możliwość niezawodnego rozróżniania

ataków od zwykłych hałasów

� Detektor bimorficzny o wysokiej czułości

umożliwia wykrywanie także ataków

termicznych

� Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

z algorytmami dla typowych ataków

� Całodobowy dozór

Podstawowe cechy użytkowe
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Przebieg czasowy, częstotliwość i amplituda

– „muzyka dla uszu” czujki

Bez posiadania klucza czy kodu, wartościowe

zasoby można pozyskać tylko siłą, przy użyciu

narzędzi w rodzaju młota, dłuta, piły, łomu,

nożyc, wiertarki, itp. Włamywacze, jeśli mają

taką potrzebę, stosują również prasy

hydrauliczne, wodne urządzenia tnące, lance

tlenowe, materiały wybuchowe, a nawet lasery.

Każde z narzędzi wytwarza inne drgania

mechaniczne, nadające mu unikalne właściwości

akustyczne. W technologii Senstec analizowane

są szczegółowo charakterystyczne wartości takie

jak przebieg czasowy, częstotliwość i amplituda.

Niezależnie od tego, czy jest to wybuch o dużej

energii czy ledwo wyczuwalny sygnał

z termicznego narzędzia tnącego, czujki

sejsmiczne Siemens określają dokładnie, co się

dzieje.

Odporność na zakłócenia pochodzące

z otoczenia

Analiza sygnału odbywa się w bardzo wąskim

przedziale (paśmie częstotliwości), dzięki

czemu jest ona niewrażliwa na wpływy

otoczenia. Analizie podlegają również cechy

charakterystyczne fali akustycznej generowanej

przez różne narzędzia. Z tego powodu czujki

sejsmiczne Siemens zapewniają najwyższy

stopień niezawodności detekcji w połączeniu

z maksymalną odpornością na zakłócenia.

Jeśli alarm pochodzi z czujki Siemens, należy

potraktować go na serio.

Czulsze od innych

Zastosowany w czujkach Siemens detektor

bimorficzny posiada unikalny, jednostronny

sposób mocowania elementu piezoelektrycznego.

Taka konstrukcja zwiększa czułość i dokładność

detekcji do poziomu niedostępnego w innych

produktach. Wykrywane jest nawet użycie

narzędzi termicznych w rodzaju lanc tlenowych

czy palników.

Programowanie do najbardziej typowych

zastosowań jest proste i odbywa się za pomocą

przełączników w czujce. W zastosowaniach

specjalnych instalator może użyć oprogramowania

Sens Tool w celu szybkiego i łatwego

przystosowania czujki do dokładnych warunków

otoczenia.

Opatentowany detektor bimorficzny
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Czujka sejsmiczna GM730

Czujka sejsmiczna GM730 charakteryzuje się

znakomitym stosunkiem ceny do możliwości

oraz bogactwem funkcji. Nadaje się ona

doskonale do ochrony wykonanych ze stali miejsc

przechowywania przedmiotów wartościowych.

Decyduje to o jej wykorzystaniu przede wszystkim

w następujących zastosowaniach:

� Bankomaty

� Automaty biletowe

� Parkometry i punkty pobierania opłat

� Automaty telefoniczne

� Automaty do sprzedaży

� Podręczne sejfy hotelowe

Hałasy pochodzące z pracy urządzeń oraz

otoczenia są prawidłowo identyfikowane

i odfiltrowywane. System pozostaje również

aktywnyw godzinach pracy, zapewniając stały

dozór przez okrągłą dobę, 365 dni w roku.

Konstrukcja płaskiej czujki GM730 umożliwia

instalowanie jej bez trudu w dowolnym miejscu,

a ustawienia programowane specjalnie dla

określonego zastosowania umożliwiają jej

proste, szybkie i niezawodne konfigurowanie.

!
„Oferta produktów firmy Siemens jest właśnie tym, czego nam potrzeba.

Nie za duża, by stracić w niej orientację, lecz dostatecznie obszerna,

by spełnić wszystkie wymagania. Są w niej właściwe czujki do

każdego zastosowania – wszystko to dzięki uniwersalności

zapewnionej przez unikalną technologię Senstec®.”

„Czujka do każdego zastosowania.”

Na miarę potrzeb

Czujka sejsmiczna GM730

� Do instalacji na podłożach ze stali i betonu

� Do stosowania w obiektach mieszkalnych

i komercyjnych

� Zasięg do 4 m

� obszaru o powierzchni do 50 m2

� Najwyższa niezawodność detekcji dzięki

zastosowaniu technologii Senstec®

� Proste konfigurowanie za pomocą

mikroprzełączników

� Możliwość programowania poziomu

czułości i czasu reakcji

� Funkcja pełnego testu działania

z nadajnikiem sygnału testowego

� Całodobowy dozór

Podstawowe cechy użytkowe
Czujka GM730
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Czujka sejsmiczna GM760

GM760 stanowi uniwersalne urządzenie w ofercie

czujek sejsmicznych firmy Siemens. Jest ona

przeznaczona do stosowania w przypadku

zarówno stali, jak i betonu. Posiada te same

wymiary i kształt obudowy co czujka GM730 oraz

następujące, dodatkowe możliwości zastosownia:

� Skarbce

� Bankomaty wzmocnione tworzywami

syntetycznymi

� Skrytki nocne

� Sejfy o lekkiej konstrukcji

Czujka sejsmiczna GM760

� Przeznaczona do instalacji na podłożach

ze stali, betonu oraz lekkich materiałów

syntetycznych

� Zasięg do 5 m

� Pokrycie obszaru o powierzchni do 80 m2

� Najwyższa niezawodność detekcji dzięki

zastosowaniu technologii Senstec®

� Możliwość konfigurowania pod kątem

określonego zastosowania za pomocą

mikroprzełączników

� Niezawodne wykrywanie ataku za

pomocą lancy tlenowej

� Całodobowy dozór

� Wbudowana pamięć 100 zdarzeń

Podstawowe cechy użytkowe

Hałasy pochodzące z pracy urządzeń oraz

otoczenia są prawidłowo identyfikowane

i odfiltrowywane. System pozostaje również

aktywny w godzinach pracy, zapewniając stały

dozór przez okrągłą dobę, 365 dni w roku. 

Czujka GM760
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„Bogactwa w skarbcu naszego banku są ogromne. Nasi 

klienci ufają, że chronimy te wartościowe, niezastąpione

dobra jak rodzinne pamiątki. Zobowiązuje nas to do 

wyboru rozwiązania najbezpieczniejszego w każdych 

okolicznościach.”

Czujka sejsmiczna GM770

Czujka GM770 stanowi właściwy wybór, jeśli

wymagany jest najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Jej liczne funkcje i możliwości budzą zaufanie

do jej jakości i niezawodności. Czujka została

zaprojektowana z myślą o ochronie obiektów

wysokiego ryzyka i nadaje się nie tylko do

stosowania w przypadku stali i betonu, lecz

również lekkich materiałów syntetycznych.

Obszary zastosowania czujek GM770 są niemal

nieograniczone i obejmują:

� Skarbce modułowe

� Sejfy o lekkiej konstrukcji

� Skarbce

� Bankomaty wzmocnione tworzywami

syntetycznymi

� Skrytki nocne

Czujka sejsmiczna GM770

� Obudowa ze standardową ochroną przed

przewierceniem

� Przeznaczona do instalacji na podłożach

ze stali, betonu oraz lekkich materiałów

syntetycznych

� Zasięg do 5 m

� Pokrycie obszaru o powierzchni do 80 m2

� Najwyższa niezawodność detekcji dzięki

zastosowaniu technologii Senstec®

� Możliwość konfigurowania pod kątem

określonego zastosowania za pomocą

mikroprzełączników

� Niezawodne wykrywanie ataku za pomocą

lancy tlenowej

� Całodobowy dozór

� Wbudowana pamięć 100 zdarzeń

Podstawowe cechy użytkowe
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„Zaufanie naszych klientów zobowiązuje!”

Niezastąpione

Czujka GM770

Hałasy pochodzące z pracy urządzeń oraz

otoczenia są prawidłowo identyfikowane

i odfiltrowywane. System pozostaje również

aktywny w godzinach pracy, zapewniając stały

dozór przez okrągłą dobę, 365 dni w roku.
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Z ochrony zapewnianej przez czujki sejsmiczne

Siemens z technologią Senstec® można korzystać

również wtedy, gdy dostępna jest lokalna sieć

bezpieczeństwa (LSN). Należy wówczas użyć

modeli GM570LSN i GM580LSN z technologią

Senstec i możliwością pracy w sieci LSN.

Czujka sejsmiczna GM570LSN

Czujka z funkcją współpracy z magistralą LSN

zapewnia całodobowy dozór następujących

obiektów:

� Skarbce

� Bankomaty

� Kasy sklepowe i wzmacniane kasetki

� Sejfy o lekkiej konstrukcji

� Skarbce modułowe

Czujka sejsmiczna GM580LSN

Czujka GM580LSN jest jedyną wodoodporną

czujką sejsmiczną z aktywnym monitorowaniem

optycznym.

Jest ona przeznaczona do całodobowego

dozorowania następujących obiektów:

� Pomieszczenia i drzwi skarbca  

� Skrytki nocne

� Bankomaty

Czujka sejsmiczna, model

GM570LSN i GM580LSN

� Przeznaczona do stali,

betonu oraz lekkich

materiałów syntetycznych

� Zasięg do 4 m

� Pokrycie obszaru

o powierzchni do 50 m2

� Zdalne sterowanie poziomem

czułości i czasem reakcji

za pomocą lokalnej sieci

bezpieczeństwa (Local

Security Network, LSN)

� Najwyższa niezawodność

detekcji dzięki zastosowaniu

technologii Senstec®

� Całodobowy dozór

Dostępne wyłącznie z modelem

GM580LSN:

� Jedyna wodoodporna czujka

do dozorowania obiektów

i obszarów

Podstawowe cechy
użytkowe

Czujka GM570LSN Czujka GM580LSN
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„Gotowe na każde wyzwanie.”

W pełni
funkcjonalne SensTool GMSW7

Oprogramowanie SensTool może być stosowane

do programowania czujek sejsmicznych przed

ich zamontowaniem lub bezpośrednio w miejscu

instalacji. Standardowe ustawienia można

doskonale dostosowywać do otoczenia.

Ponadto oprogramowanie Sens Tool umożliwia

wizualizację dźwięków pochodzących z pracy

urządzeń i z otoczenia oraz wyświetlanie

zawartości pamięci zdarzeń czujki.

Akcesoria na każde potrzeby

!

Oprogramowanie

GMXWG0

Wodoodporna obudowa służy do zamontowania

w niej czujki sejsmicznej. Zapewnia ona

ochronę przed wpływem skrajnych warunków

otoczenia, na przykład wilgoci, kurzu, czynników

mechanicznych, itp.

GMXW0

Obudowa ułatwia montaż czujki na ścianie i chroni

ją przed uszkodzeniem mechanicznym.

GMXB0

Uniwersalna płyta montażowa zapewnia łatwą

instalację i niezawodną detekcję przez czujkę.

Obudowa

GMXP0

Uniwersalna płytka montażowa zapewnia łatwą

instalację i niezawodną detekcję przez czujkę.

Płytka montażowa

Czujka GMXWG0 Czujka GMXW0 Czujka GMXB0„Siemens dostarcza mi odpowiednie akcesoria

do każdego zastosowania. Dzięki temu oferuję

moim klientom praktyczne, uniwersalne

i innowacyjne rozwiązania bez ograniczeń.”
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GMXP3

Rygiel zamka GMXP3 lub GMXP3Z w połączeniu

z czujką sejsmiczną służy do dozorowania drzwi

szaf pancernych i skarbców wyposażonych

w otwór na klucz. Przy wystąpieniu jakiegokolwiek

nieprawidłowego ruchu obrotowego zostaje

natychmiast wywołany alarm.

Ochrona zamka

GMXS1

Nadajnik sygnału testowego GMXS1 stanowi

składnik systemu testowego i może być

montowany bezpośrednio w czujce. 

GMXS5

Nadajnik sygnału testowego umożliwia

wykonanie testu działania czujki sejsmicznej

w całym zakresie detekcji.

Nadajnik testowy

Innowacje

Firma Siemens cały czas inwe-

stuje kapitał ludzki oraz duże

środki pieniężne w rozwój i ba-

dania. Zapewnia to stały napływ

nowych pomysłów i wynalazków,

co znajduje odzwierciedlenie

w dalszej poprawie parametrów

i niezawodności naszych sys-

temów wczesnego ostrzegania.

Dzięki temu możemy zaofero-

wać najbezpieczniejsze produ-

kty a nasze systemy są jeszcze

prostsze i wygodniejsze

w obsłudze.

Zaawansowanie w technolo-

giach cyfrowych stale otwiera

przed nami nowe pola możli-

wości. Firma Siemens jest tu

w absolutnej czołówce, tworząc

nowe standardy wybiegające

daleko w przyszłość.

Niezawodność

Jeśli potrzebujesz stabilnego

i niezawodnego wsparcia

w planowaniu i pomocy

technicznej, właściwym

adresem jest firma Siemens.

U nas znajdziesz pomoc

w zakresie zmian, dostosowa-

nia, wymiany części oraz

innych spraw, dzięki czemu

Twoja inwestycja będzie

przynosiła zyski jeszcze przez

wiele następnych lat.

Bezpieczeństwo

Produkty firmy Siemens zapew-

niają Ci poczucie bezpieczeń-

stwa dziś, jutro i przez długie,

następne lata. To dlatego wielu

klientów na całym świecie

zaufało firmie Siemens. Ich

liczba rośnie każdego dnia….

Tajemnica naszego sukcesu.

Czujka GMXS1 Czujka GMXS5

Płytki mocujące GMAS6

Płytki mocujące w połączeniu z czujnikami

sejsmicznymi wykorzystywane są do

monitorowania skarbców i sejfów. Umożliwiają

ochronę przed atakiem z użyciem narzędzi

termicznych lub mechanicznych, jak również

niepowołanym otwarciem za pomocą klucza.
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fax +48 22 870 87 77
www.siemens.pl/buildingtechnologies 
biuro.sbt@siemens.com

Region Centralno-Wschodni
Biuro w Warszawie
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
tel. +48 22 870 87 78 

+48 22 870 87 79
fax +48 22 870 87 77

Region Północny
Biuro w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk
tel. +48 58 764 60 70
fax +48 58 764 60 71

Region Zachodni
Biuro w Poznaniu
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
tel. +48 61 66 22 900
fax +48 61 66 22 253

Biuro we Wrocławiu
ul. Strzegomska 52
53-611 Wrocław
tel. +48 71 777 52 02
fax +48 71 777 52 00

Region Południowy
Biuro w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
tel. +48 12 427 95 22
fax +48 12 427 95 21


