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ОО
днією з нових розробок ТОВ ВКПФ «Ті�
рас», що знаходяться на завершальній
стадії впровадження в виробництво є

ППКП «Тірас – 16.64П». 
Даний ППКП є найновішою розробкою в серії

приладів «Тірас – П», яка вже добре зарекомен�
дувала себе на ринку засобів протипожежного
призначення в Україні. Основною технічною
особливістю даного приладу є можливість під�
ключення до нього інших ППКП даної серії єм�

ністю від 8 до 16 зон, що забезпечує створення
багатофункціональної протипожежної системи
великої ємності. З’єднання здійснюється за до�
помогою інтерфейсу RS�485. При проектуванні
такої системи варто врахувати, що її максималь�
на ємність становить 64 зони (в системі можуть
працювати ППКП «Тірас – 8П» та «Тірас – 16П»
але за умови, що загальна кількість зон всіх
приладів системи не буде перевищувати 64). Це
дає можливість більш тонко врахувати особли�
вості об’єкту де буде застосовуватись система. 

Передача тривожних сповіщень від ППКП «Ті�
рас – 16.64П» на пульт централізованого по�
жежного спостереження буде виконуватись за
допомогою модуля цифрового автодозвону –
«МЦА», який здійснює передачу сповіщень на
пульт пожежного спостереження в протоколах
Contact�ID, Ademco Express, 20BPS та 10BPS.

Програмування, налаштовування, керування
та контроль всією системою здійснюється за
допомогою – виносної панелі керування «ВПК –
16.64П». Сповіщення системи відображаються
на великому символьному індикаторі. Для пе�
регляду сповіщень використовуються лише 3
клавіші навігації, що значно спрощує роботу з
системою. Призначення секцій при програму�
ванні відображається на дисплеї, що робить
можливим програмування без додаткової доку�

ментації. Також можливе керування кожним
ППКП системи індивідуально з його власного ін�
терфейсу. Процес керування поділений на 4 рів�
ні доступу відповідно стандарту EN54.

Для забезпечення комутації кіл вентиляції та
підключення великої кількості виконавчих прис�
троїв (типу світлових, звукових, світлозвукових
оповіщувачів та іншого обладнання) використо�
вуються модулі релейних ліній – «МРЛ – 2.1 та
«МРЛ – 8». Модуль «МРЛ – 2.1» під’єднується
безпосередньо до приладу серії «Тірас – П» та
має 2 релейні виходи. Модуль «МРЛ – 8» роз�
роблений спеціально для ППКП «Тірас –
16.64П» має 8 релейних виходів та з’єднується
з приладом за допомогою інтерфейсу RS�485
(максимально 2 модулі).

Для організації одного чи більше напрямків
пожежогасіння до МРЛ – 2 можливе підключен�
ня модулів управління пожежогасінням –
«МУП». Даний модуль відповідає за керування
запуском аерозольних, газових та порошкових
установок пожежогасіння. МУП виконує наступ�
ні функції:

– активує засоби протипожежного захисту в
автоматичному та ручному режимах;

– ручної відміни пуску пожежогасіння;
– оповіщення про початок  затримки на поже�

жогасіння і (або) початок пожежогасіння;
– формування затримки на початок пуску за�

собів протипожежного захисту.
– індикації стану модуля та його режимів 

роботи;
– контролювання шлейфу виконуючого прис�

трою (електромагнітного клапану, піропатрону);

ТОВ ВКПФ «Тірас»
висока якість,стабільна робота,
постійний розвиток і вдосконалення
На сьогоднішній день підприємство ТОВ ВКПФ «Тірас», як лідер рин�
ку пожежної безпеки по виробництву засобів пожежної сигналізації,
не зупиняється на досягнутому постійно розробляючи все нові і нові
види продукції та вдосконалюючи, згідно потреб споживачів, прилади,
що вже випускаються серійно і мають високий авторитет на ринку.
ППроведемо огляд нових розробок і модернізацій, що завершені або зна�
ходяться на завершальній стадії на кінець першого кварталу 2009р.:

Схема з’єднань ППКП «Тірас – 16.64П»

Прилад приймально)контрольний
охоронно)пожежний «Тірас 16.64П»

МУП
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– контроль стану установки пожежогасіння
(тиск, вага);

– контролювання живлення виконуючого
пристрою;

Контролювання герметизації приміщення.
Входи активації модуля МУП підключаються

до виходів МРЛ – 2. Висока надійність системи
пожежогасіння досягається завдяки двом вхо�
дам для активації, та двом незалежним виходам
для подачі напруги запуску. При активації обох
входів модуля включається оповіщення про по�
чаток евакуації персоналу, та розпочинається
затримка на запуск установки  пожежегасіння.
По закінченню затримки відбувається активація
пристроїв пожежогасіння.

Модуль може працювати також в авто�
номному режимі роботи, без підключення до
ППКП. В такому випадку активація засобів
протипожежного захисту відбувається в ручно�
му режимі.

МУП виконаний у вигляді окремого блоку в
металічному корпусі, та по окремому замовлен�
ню може постачатись з Панеллю контролю та ін�
дикації – «ПКІ», що спрощує роботу та монтаж
МУП, виконує переключення між ручним та ав�
томатичним режимами роботи, а також для від�
міни пуску. 

На ПКІ знаходяться: перемикач режимів – ав�
томатичний / ручний + відміна пуску; кнопка
ручного запуску, індикатори: затримка / гасіння,
контроль доступу, відміна пуску/ручний, авто�
матичний. З’єднання МУП та ПКІ виконується
швидко та зручно за допомогою семи провід�
ників без додаткових елементів.

При виникненні потреби забезпечення проти�
пожежного захисту вибухозахищених примі�
щень потрібно використовувати модуль бар’єр�

ного іскрозахисту – «МБІ�2». Даний модуль
прцює в комплекті з ППКП «Тірас�П» та забезпе�
чує обмеження струму в шлейфах сигналізації
при виникненні аварійних ситуацій.

Сам модуль разом з приладом встановлюють�
ся на зовні вибухонебезпечних приміщень. Сис�
тема в комплект якої входять прилади серії 
«Тірас�П» + модуль МБІ�2 + сповіщувачі 
СП�4ТЕх має дозвіл на експлуатацію, свідоцтво
про вибухозахищеність та є рекомендованою
для застосування на території України.

В іскробезпечну лінію МБІ�2 можуть встанов�
люватись наступні пожежні сповіщувачі: димо�
ві – «СП�4ТЕх», теплові – «СП103�2А(В)Ех», руч�
ні – «ИПРЕх», а також інші сповіщувачі з пара�
метрами власних індуктивності L0<1 мГн та єм�
ності С0>0,1 мкФ, з  маркуванням вибухозахи�
щеності не нижче класу 1ExibIICT5. 

Якщо для нормального функціонування про�
типожежної системи на основі ППКП «Тірас – П»
необхідно додаткове живлення потрібно вико�
ристовувати новий потужний блок живлення –
«БЖ1230», який має вихідну напругу 12В, вихід�
ний струм 3А. Блок призначений для живлення
компонентів систем: 

– охоронної та охоронно�пожежної сигналіза�
ції (покажчиків, світлових та звукових оповіщу�
вачів, сповіщуачів, та ін.); 

–  оповіщення про пожежу; 
–  протипожежного захисту (пожежегасіння).
Прилад може працювати з акумуляторними

батареями ємністю (7�18) А/год, і має захист
від: перевантаження виходу по струму, перегрі�
ву, неправильного підключення батареї, глибо�
кого розряду, заряджального пристрою від ко�
роткого замикання.

Згідно побажаннь клієнтів ТОВ ВКПФ «Тірас»,
фірма постійно проводить модернізацію се�
рії ППКП «Тірас�П» серед основних пара�
метрів, що модернізовано варто перерахувати
наступні:

– Введено вузол стабілізації напруги зон на
рівні 13,8В;

– Збільшено струм комутації виходу «Опові�
щення» до 5А;

– Додано можливість живлення сповіщувачів
від зовнішнього джерела живлення

– Додано вихід несправності «ВН» типу від�
критий колектор; 

– Введено індикатор «Лінія», який відображає
стан передачі сповіщення через МЦА.

– Додано функцію переведення релейного ви�
ходу АЗПЗ2 в режим роботи «ЖСП» (заводська
настройка), апаратна реалізація – МРЛ�2.1; 

– Змінено режим вимкнень на 2�му рівні
доступу; 

– Додано регулювання часу виявлення нес�
правності телефонної лінії.

Крім того проводиться модернізація іншої
продукції та комплектуючих виробництва нашої
фірми. Так в найближчому майбутньому можли�
во буде ознайомитись з новою лінією димових
сповіщувачів, ручним сповіщувачем, та новими
моделями оповіщувача ОПОП «Джміль», що ви�
конані у пластиковому корпусі та мають більш
потужну сирену.

Отже на основі нових розробок ТОВ ВКПФ «Ті�
рас» можливо побудувати повноцінну систему
протипожежного захисту, як для великих так і
для малих об’єктів господарювання, чи житло�
вого сектору. Дана система забезпечує: 

1) підключення сповіщувачів з нормально
замкнутим контактом та активних двопровідних
сповіщувачів;

2) реалізацію 3 режимів верифікації режиму
«Пожежа»;

3) індикацію будь якого стану пожежної три�
воги звуковими та візуальними засобами та ін�
дикацію місця небезпеки

5) моніторинг правильного функціонування
стану системи та попередження звуковими 
та візуальними сигналами про будь�які не�
справності (наприклад, про коротке замикан�
ня, обрив у лінії або несправність джерела
живлення);

6) передавання сигналу про пожежну тривогу:
–  на звукові чи світлові пожежні оповіщувачі;
–  через пристрій передавання сигналу про

пожежу до організації по боротьбі з пожежами;
(МЦА, МРЛ – 2);

– через пожежний пристрій керування авто�
матичними засобами протипожежного захисту
до автоматичних засобів пожежегасіння.

7) пожежну охорону вибухонебезпечних 
приміщень.

Фірма «Тірас» завжди рада допомогти
в реалізації Ваших проектів. Чекаємо на
пропозиції про співпрацю. Наші прила)
ди – ваш спокій.

ТОВ ВКПФ «Тірас»
м.Вінниця

тел. 8 (0432) 52�31�03, 52�30�54
http: www.sbi�tiras.com.ua

e�mail: sbi@sbi�tiras.com.ua
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