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Elektroniczne systemy sygnalizacji kradzie¿y                                        
jako Ÿród³a pól elektromagnetycznych

Streszczenie

W artykule omówiono elektroniczne systemy sygnalizacji kradzie¿y jako Ÿród³a pól elektro-
magnetycznych. Scharakteryzowano systemy antykradzie¿owe radiowe RF i akustycznomagne-
tyczne AM jedno- i wieloantenowe oraz przedstawiono w³asne wyniki pomiarów natê¿enia pola 
emitowanego przez dwuantenowe akustycznomagnetyczne bramki typu ULTRA POST II, sto-
sowane w hipermarketach. Wykazano, ¿e w odleg³oœci do 10 cm od badanych bramek wystêpuje 
pole elektromagnetyczne o natê¿eniu odpowiadaj¹cym poœredniej strefie ochronnej. Poniewa¿  
w obszarze tym nie przebywaj¹ pracownicy, nie ma potrzeby oznaczaæ Ÿróde³ ani granic stref  
ochronnych. Natomiast wskazane jest zbadanie natê¿enia pola elektromagnetycznego innych 
bramek, zw³aszcza emituj¹cych pole o czêstotliwoœci powy¿ej 3 MHz, dla których dopuszczalne 
nara¿enie ludnoœci i pracowników jest znacznie mniejsze ni¿ na pola o mniejszej czêstotliwoœci. 

S³owa kluczowe: pola elektromagnetyczne, elektroniczne systemy antykradzie¿owe

Abstract

In this article the electronic anti theft systems as the electromagnetic fields sources were 
discussed. The RF radio and the mono antennas and multiple antennas AM magnetoacoustic 
anti theft systems were summarized and also the measurement own results of  the field intensity 
beamed by two-antennas gates ULTRA POST II were presented. It was revealed that 10 cm from 
the examined gates the electromagnetic field is occurred, with the intensity corresponding the 
intermediate protective zone. In this area the workers stay away, so the sources or protective 
zones borders marking isn’t needful.

However, the examination of  the other gates electromagnetic field intensity is advisable, 
especially these beamed above 3 MHz frequency electromagnetic fields, from which the 
acceptable population and workers exposure is greatly slighter.

Keywords: electromagnetic fields, electronic anti theft systems 

1.  Wstêp

W ostatnich latach nast¹pi³ szybki wzrost liczby placówek handlowych, a tym samym 
zwiêkszy³a siê konkurencja  na rynku dóbr konsumpcyjnych. W tych warunkach sprze-
dawcy musz¹ coraz bardziej rywalizowaæ o klienta, stwarzaj¹c mu komfortowe warunki 
zakupu, zachêcaj¹ce do odwiedzenia tej a nie innej placówki handlowej. Stwierdzono, ¿e  
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ludzie lubi¹ uczêszczaæ do sklepów, w których mog¹ swobodnie obejrzeæ towar, przed 
podjêciem decyzji o jego zakupie. Dlatego do elementu najbardziej przyci¹gaj¹cego 
klientów nale¿y ³atwoœæ dostêpu do towaru. Niestety, zdarzaj¹ siê osoby, które chc¹ mieæ 
towar, lecz nie chc¹ za niego zap³aciæ. W sklepach samoobs³ugowych, zw³aszcza wiel-
kopowierzchniowych, trudniej kontrolowaæ klienta i dlatego ³atwiej ukraœæ towar.

W³aœciciele sklepów stosuj¹ ró¿ne metody ograniczenia kradzie¿y, bez zmniejszania 
sprzeda¿y. Najbardziej skuteczn¹ walkê z tym zjawiskiem umo¿liwiaj¹ elektroniczne za-
bezpieczenia towaru, czyli elektroniczne systemy sygnalizacji kradzie¿y, których podsta-
wowym elementem s¹ zestawy sk³adaj¹ce siê z etykiet lub klipsów zabezpieczaj¹cych, 
umieszczonych na chronionym towarze, oraz wykrywaj¹cych je bramek antykradzie¿o-
wych.

Podstawowymi elementami typowych bramek antykradzie¿owych s¹ nadajnik i od-
biornik, umieszczone w obudowach znajduj¹cych siê po obydwu stronach przejœcia dla 
klientów. Nadajnik emituje pole wysokiej lub niskiej czêstotliwoœci. Gdy etykieta zabez-
pieczaj¹ca znajdzie siê w polu dzia³ania anteny, uruchamiany jest alarm. Pole elektro-
magnetyczne, emitowane przez nadajnik bramki, dzia³a na znajduj¹ce siê w pobli¿u oso-
by - pracowników sklepu oraz klientów. Mimo ¿e bramki zosta³y dopuszczone do u¿yt-
kowania, to mo¿e siê okazaæ, ¿e emitowane przez nie pole elektromagnetyczne prze-
kracza dopuszczalne w Polsce wartoœci, poniewa¿ s¹ one znacznie ni¿sze ni¿ np. w Unii 
Europejskiej. Powstaje wiêc pytanie, jak silne jest emitowane przez bramki antykradzie-
¿owe pole elektromagnetyczne i jakie stwarza zagro¿enie. 

2.  Charakterystyka systemów antykradzie¿owych

Istnieje kilka rodzajów systemów antykradzie¿owych, ró¿ni¹cych siê przeznacze-
niem i wygl¹dem. Mog¹ byæ systemy pojedyncze, posiadaj¹ce jedn¹ antenê nadawcz¹         
i jedn¹ odbiorcz¹, podwójne, w których jest jedna antena nadawcza i dwie odbiorcze; 
zwielokrotnione, z kilkoma antenami nadawczymi i odbiorczymi, stosowanymi czêsto    
w hipermarketach, gdzie wymagane jest zabezpieczenie bardzo szerokiego przejœcia.        
W ma³ych sklepach lub w miejscach, gdzie nie ma mo¿liwoœci montowania tradycyjnych 
systemów, stosowane s¹ systemy jednoantenowe, w których jedna antena pe³ni funkcjê 
nadajnika i odbiornika. Zwykle sygna³ antenowy wysy³any jest w jednym poziomie, jed-
nak w ostatnim czasie pojawi³ siê system Multiplex, posiadaj¹cy anteny z trzema po-
przeczkami, co umo¿liwia nadawanie i odbieranie sygna³ów wielopoziomowo i pozwala 
na zwiêkszenie skutecznoœci wykrywania etykiet. Bramki, w których zainstalowane s¹ 
anteny, mog¹ byæ metalowe, drewniane, metalowo-drewniane lub z tworzywa sztuczne-
go, w ró¿nych kolorach, rzucaj¹ce siê w oczy lub dobrane do otoczenia, zamaskowane. 
Najczêœciej spotykane bramki antykradzie¿owe przedstawiono na poni¿szych rysun-
kach.
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Rys. 1. Proste bramki jednoantenowe systemu radiowego RF: a –Junior Guard 8,2 MHz, b – Diamond Guard 8,2 
MHz, c oraz d -  MonoGuard 1,8 MHz

¯ródo: www.shopguard.com.pl

Rys. 2. Bramki jednoantenowe systemu radiowego RF 8,2 MHz o podwy¿szonych parametrach: a – Plus Mono,                     
b – Vector, c – Merkur

�ródo: www.nova.com.pl

Rys. 3. Bramki dwuantenowe: a – Classic AN systemu radiowego RF 8,2 MHz; b -Antares oraz c – MultiGuard, 
systemu akustycznomagnetycznego AM 58 kHz

�ród³o: www.globsecurit.eu/bramki/bramki.htm; www.shopguard.com.pl
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Rys. 4. System SkyGuard akustycznomagnetyczny AM 58 kHz, instalowany wewn¹trz futryn lub na œcianach: a – 
czujniki, b - przyk³ad zastosowania

�ród³o: www.nova.com.pl

Parametry promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez najczêœciej 
stosowane systemy przeciwkradzie¿owe przedstawiaj¹ tabele 1-3.

Tab. 1. Charakterystyka radiowych systemów antykradzie¿owych RF o czêstotliwoœci pola 8,2 MHz  [1–5]

Tab. 2. Charakterystyka radiowych systemów antykradzie¿owych RF o czêstotliwoœci pola 1,8-4,8 MHz [1, 4]
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1,4 - 1,8 m dla 1 anteny

1,8 - 2,25 m dla 2 anten  

2,8 - 4,0 m dla 3 anten

Zasiêg  detekcji

0,6 - 0,9 m 

do 2 m

0,9 - 1,2 m 

 

Bramki VELA VLS-100, Szerokoprzejœciowe systemy  

CTS-100, VENUS VNS-200 i VENUS VNS-250 CENTRAURUS 

Rodzaj urz¹dzenia

JUNIOR, CASTUS, DIAMOND, 

TOWER, PRESTIGE, OPAL GUARD

MONO MERKUR MKS-250

VECTOR (jednoantenowe)

GEMINI GMS-200, SCORPIO SCS-200 (jednoantenowe)

BRAMKI WIELOANTENOWE

STARMATIC GM-82 DUAL

ASL-300

Classic AN

MODEL MICROS, PLEX 2000, MARTE BLADE,MARTE BLADE IPER 0,8 - 1,8 m

1,4 - 1,8 m 

1,4 - 2,0 m

1,2 - 2,2 m 

od 2 x 1,35 m do 2 x 1,7 m

po ka¿dej stronie

do 1,6 m

STARMATIC GM-195

MONOSLIM, MONOPLEX

Rodzaj urz¹dzenia  

4,8 MHz

Czêstotliwoœæ pola

1,20 m na jedn¹ stronê

Zasiêg detekcji

ICEGUARD, MONOGUARD 1,8  lub 1,95 MHz
2,00 m dla 1 anteny
3,20 m dla 2 anten



Tab. 3. Charakterystyka akustycznomagnetycznych systemów antykradzie¿owych AM o czêstotliwoœci pola 58 kHz [1, 
2, 3, 5, 6]

Jak wynika z powy¿szych tabel, najczêœciej spotykany jest system radiowy, emituj¹cy 
pole o czêstotliwoœci 8,2 MHz, natomiast znacznie rzadziej - o czêstotliwoœciach 1,8; 
1,95; 3,25 lub 4,8 MHz. Stosunkowo czêsto wystêpuj¹ równie¿ bramki systemu akus-
tyczno-magnetycznego, o czêstotliwoœci promieniowania 58 kHz. 

Zasiêg detekcji bramek wynosi od kilkudziesiêciu cm do kilku, maksymalnie 4 m od 
bramki. Przyk³adowy zasiêg dzia³ania bramek przedstawia rys. 5. W obszarze tym wys-
têpuje pole elektromagnetyczne bramki, które dzia³a na znajduj¹ce siê w nim osoby, pra-
cowników lub klientów, podlegaj¹cymi ochronie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
[7 – 10]. 

Rys. 5. Zasiêg dzia³ania przyk³adowych bramek jedno- i wieloantenowych
�ród³o: www.shopguard.com.pl

3.  Zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Podstawowymi dokumentami prawnymi, okreœlaj¹cymi w Polsce zasady ochrony 
przed polami elektromagnetycznymi, s¹: rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 30 
paŸdziernika 2003 roku [7] oraz rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej       
z dnia 29 listopada 2002 roku [8]. Pierwsze rozporz¹dzenie dotyczy ochrony ludnoœci, 
natomiast drugie – ochrony pracowników. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska 
uwzglêdnia mo¿liwoœæ sta³ego przebywania ludzi w zasiêgu pola, w tym dzieci, osób 
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2,40 m dla 1 anteny

3,80 m dla 2 anten

1,80-1,9 m dla 1 anteny

2,1-2,3 m dla 2 anten

0,7 – 1,8 m

-

do 3,6 m

Rodzaj urz¹dzenia

MONOGUARD

PREMIUM SYSTEM, ULTRA POST

SKYGUARD

STARMATIC 58 UNIGUARD

ANTARES, SOLARIS, MULTIGUARD

Zasiêg detekcji

1.5-2.7m

5-6 ft

Tx Rx

(Standard System)



starszych i chorych, dlatego ustala ono znacznie ostrzejsze kryteria nara¿enia, ni¿ roz-
porz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej dotycz¹ce nara¿enia pracowników, 
którzy w zasiêgu dzia³ania pola przebywaj¹ tylko przez okres zmiany roboczej oraz s¹     
w dobrym stanie zdrowia. 

W przypadku nara¿enia pracowników, rozporz¹dzenie MPiPS [8] wprowadza pojê-
cie stref  ochronnych, wynikaj¹ce z podzia³u obszaru dzia³ania pola na trzy rodzaje: 
a) w którym przebywanie pracowników nie wymaga ograniczeñ,
b) w którym konieczne jest ograniczenie przebywania pracowników,
c) w którym przebywanie pracowników jest zabronione.

Obszar, w którym przebywanie pracowników nie wymaga ograniczeñ, nazywa siê 
stref¹ bezpieczn¹, natomiast obszary, w których konieczne jest ograniczenie przebywa-
nia lub przebywanie jest zabronione nazwano strefami ochronnymi. Rozró¿nia siê trzy 
strefy ochronne:
a)   poœredni¹,
b) zagro¿enia,
c) niebezpieczn¹.

W strefie niebezpiecznej przebywanie pracowników jest zabronione, jednak mog¹  
w niej znajdowaæ siê koñczyny. Natomiast w strefach poœredniej i zagro¿enia mog¹ prze-
bywaæ pracownicy, u których lekarz nie stwierdzi³ przeciwwskazañ zdrowotnych do pra-
cy w polu elektromagnetycznym, przy czym w strefie poœredniej pracownicy ci mog¹ 
przebywaæ przez ca³¹ 8-godzinn¹ zmianê robocz¹, a w strefie zagro¿enia dozwolony 
czas przebywania okreœlony jest wielkoœci¹ otrzymanej dozy pola elektromagnetyczne-
go. Doza pola elektrycznego lub magnetycznego zdefiniowana jest jako iloczyn kwadra-
tu natê¿enia pola i czasu ekspozycji. Dopuszczalna doza jest równa iloczynowi kwadratu 
natê¿enia pola odpowiadaj¹cego granicy strefy zagro¿enia i poœredniej przez czas 8 go-
dzin. 

W tabeli 4 podano dopuszczalne dla miejsc dostêpnych dla ludnoœci i pracowników, 
wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego o czêstotliwoœciach generowanych 
przez przedstawione w tabelach 1-3 elektroniczne systemy sygnalizacji kradzie¿y.

Tab. 4. Maksymalne dopuszczalne dla ludnoœci i pracowników poziomy pól elektromagnetycznych generowanych przez 
elektroniczne systemy sygnalizacji kradzie¿y [7, 8]

gdzie f  oznacza czêstotliwoœæ pola w MHz
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H [A/m]

100

80/f

80/f

H [A/m]

10

8/f

8/f

E [V/m]

100

100

300/f

H [A/m]

3,3

2,67/f

2,67/f

E [V/m]

1000

1000

3000/f

E [V/m]

33

33

100/f

H [A/m]

3

3

-

E [V/m]

20

20

7

1-800 kHz

0,8-3 MHz

3-15 MHz

Pasmo 

czêsto-

tliwoœci

Miejsca dostêpne 
dla ludnoœci

Granica strefy 
poœredniej 

i zagro¿enia

Granica strefy 
zagro¿enia 

i niebezpiecznej

Granica strefy 
bezpiecznej 
i poœredniej



Dla kobiet w ci¹¿y dopuszczalne natê¿enie pola elektromagnetycznego okreœla roz-
porz¹dzenie Rady Ministrów z 1996 roku [9], a dla m³odocianych - rozporz¹dzenie Ra-
dy Ministrów z 2004 roku [10]. Z rozporz¹dzeñ tych wynika, ¿e zarówno kobiety               
w okresie ci¹¿y, jak i m³odociani, nie mog¹ pracowaæ w polach elektromagnetycznych       
o natê¿eniu przekraczaj¹cym wartoœci odpowiadaj¹ce strefie bezpiecznej.

4. Analiza nara¿enia na pole bramek antykradzie¿owych

Bramki antykradzie¿owe czêsto znajduj¹ siê w pobli¿u kas, wyjœæ ze sklepów, prze-
bieralni, magazynów. W pobli¿u bramek mog¹ wiêc znajdowaæ siê kasjerzy, ekspedienci, 
stra¿nicy, pracownicy pomocniczy, a tak¿e klienci. Najd³u¿szy czas ekspozycji dotyczy 
kasjerów, który mo¿e wynosiæ kilka godzin w ci¹gu zmiany roboczej. Natomiast czas 
ekspozycji pozosta³ych pracowników oraz klientów jest znacznie krótszy, czêsto spora-
dyczny, chwilowy. 

W celu okreœlenia wielkoœci pola elektromagnetycznego emitowanego przez bramki 
antykradzie¿owe, wykonano pomiary natê¿enia pola dwuantenowych bramek akustycz-
nomagnetycznych typu Ultra Post II firmy Sensormatic Electronics Corporation, ana-
logicznych jak bramki Antares, przedstawione na rys. 3b.  Badane bramki zainstalowa-
ne by³y w pobli¿u kas, w odleg³oœci oko³o 0,6-0,7 m od stanowisk kasjerów, w jednym          
z hipermarketów. Rozstaw bramek, miêdzy którymi przechodzili pracownicy i klienci, 
wynosi³ 1,8 m. 

Urz¹dzenia emitowa³y impulsowe pole elektromagnetyczne o czêstotliwoœci 58 kHz 
±200 Hz, o czasie impulsu 1,6 ms i powtarzalnoœci 37,5 lub 75 Hz. Natê¿enie pr¹du          
w impulsie wynosi³o 8 A. 

Rys. 6. Rozk³ad stref  pola elektrycznego w otoczeniu bramki akustyczno-magnetycznej ULTRA POST II
�ród³o: badania w³asne
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Pomiary przeprowadzono wed³ug nor-
my PN-T-06580-3:2002 [11]. Wyznaczano 
maksymalne natê¿enie pola magnetyczne-
go i elektrycznego, na wysokoœciach do 2 m 
nad poziomem pod³ogi, na stanowiskach 
kasjerów, w otoczeniu bramek oraz bezpo-
œrednio przy bramkach. Rozmieszczenie 
punktów pomiarowych przedstawia rys. 6. 
Do pomiarów u¿yto mierników  cyfrowych 
TRACER typu MR 100S oraz EF 100 firmy 
Radiation Technology, pozwalaj¹cych na 
pomiar natê¿enia pola magnetycznego              
o czêstotliwoœci od 5 Hz do 400 kHz  oraz 
pola elektrycznego o czêstotliwoœci od 30 
Hz do 400 kHz, z niepewnoœci¹ 1% dla 
pola magnetycznego i 2% dla pola elektry-
cznego. 



W wyniku pomiarów stwierdzono na stanowiskach kasjerów pole magnetyczne       
o maksymalnym natê¿eniu 0,09 A/m, natomiast natê¿enie pola elektrycznego nie prze-
kracza³o progu czu³oœci metody, czyli 0,1 V/m. Stwierdzone wartoœci natê¿enia pola 
odpowiadaj¹ strefie bezpiecznej, w której dozwolone jest przebywanie bez ograniczeñ 
czasowych wszystkich pracowników, w tym kobiet w ci¹¿y i m³odocianych. Bezpoœred-
nio przy bramkach natê¿enie pola magnetycznego osi¹ga³o maksymalnie 1 A/m, a pola 
elektrycznego 89 V/m, co odpowiada strefie poœredniej, w której dozwolone jest prze-
bywanie pracowników bez przeciwwskazañ zdrowotnych, przez ca³¹ 8-godzinn¹ zmia-
nê robocz¹. W miarê oddalania siê od bramki, natê¿enie pola elektrycznego szybko ma-
la³o i w odleg³oœci 0,1 m osi¹ga³o wartoœæ graniczn¹ strefy poœredniej i bezpiecznej – 33 
V/m, a w odleg³oœci 0,12 m od bramki – wartoœæ graniczn¹ dla miejsc dostêpnych dla  
ludnoœci - 20 V/m (rys. 6). Oznacza to, ¿e w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 0,1 m od bramki, po-
le elektromagnetyczne bramki osi¹ga wartoœci odpowiadaj¹ce strefie bezpiecznej,             
a w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 0,12 m – wartoœci dopuszczalne dla ogó³u ludnoœci. 

5. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzona analiza promieniowania elektromagnetycznego bramek antykra-
dzie¿owych typu Ultra Post II wskazuje, ¿e bramki te s¹ Ÿród³em pola elektromagne-
tycznego o natê¿eniu odpowiadaj¹cym strefom ochronnym, w których ograniczone jest 
przebywanie ludnoœci i pracowników. Pole takie wystêpuje jednak wy³¹cznie bezpoœred-
nio przy bramce i nie obejmuje swoim dzia³aniem klientów ani pracowników. W obsza-
rze, w którym mog¹ znaleŸæ siê osoby kupuj¹ce lub personel sklepu, natê¿enie pola od-
powiada wartoœciom bezpiecznym. Wobec tego nie ma potrzeby oznakowania bramek 
Ultra Post II, jako Ÿróde³ pola elektromagnetycznego, ani wyznaczania granic stref  och-
ronnych.  

Wskazane jest natomiast sprawdzenie wielkoœci pola elektromagnetycznego bramek 
innych typów, zw³aszcza emituj¹cych pole o czêstotliwoœciach przekraczaj¹cych 3 MHz, 
dla których dopuszczalne s¹ znacznie mniejsze wartoœci nara¿enia.
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nych m³odocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, Dziennik Ustaw nr 200,         
poz. 2047.

[11] PN-T-06580-3:2002  Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o czêstotliwoœci  
od 0 Hz do 300 GHz. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.
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