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ВВ
поточному році підприємство вирішило
декілька принципових питань, що доз�
волило розширити сферу застосування

надійного пожежного моніторингу на базі серії
ППКП «Тірас�П».

Вирішуючи питання, що стосується застосу�
вання серії для пожежної охорони великих
об'єктів, було розглянуто можливість об'єд�
нання приладів та допоміжних модулів в єдину
систему, що дозволило б найбільш зручним
способом задовольнити потреби споживачів.
Таким чином новий ППКП «Тірас�16.64П»
(рис.1) є ідеальним приладом для побудови
розосереджених систем пожежного моніто�
рингу з великою кількістю віддалених точок на
базі технічних засобів виробництва ТОВ ВКПФ
«Тірас».

Прилад складається з двох частин: базового
блоку та виносної панелі керування – ВПК; та
забезпечує:

– приймання сигналів від підключених у сис�
тему (2, або 4 дротових) сповіщувачів;

– три алгоритми захисту від хибного спрацю�
вання сповіщувачів;

– створення розгалуженої системи на базі
серійних «Тірас�П»;

– зчитування індикації та керування прилада�
ми системи до 64 зон;

– моніторинг правильного функціонування
системи та видавання попередження звуко�
вими та візуальними сигналами про будь�які
несправності (наприклад, про коротке зами�
кання, обрив у лінії або несправність джерела
живлення);

– передавання сигналу про пожежну тривогу:
на звукові чи світлові пожежні оповіщувачі, че�
рез пристрій передавання сигналу про пожежу
до організації по боротьбі з пожежами, через
пожежний пристрій керування автоматичними
засобами протипожежного захисту до автома�
тичних засобів пожежогасіння.

Базовий блок ППКП «Тірас�16.64П»,
має у своєму складі джерело живлення, (50Вт),
інтелектуальний заряджальний пристрій, який
забезпечує швидке зарядження батареї та кон�
тролювання її стану (ємності). Резервне елек�

троживлення приладу забезпечується акумуля�
торною ємністю 18 А/год, яка встановлюється
в корпус базового блоку.

Управління та програмування системи здій�
снюється за допомогою зручної та простої у
використанні Виносної панелі керування –
ВПК «Тірас�16.64П» (рис 2). ВПК виконує
функції керування, програмування та індикації
всієї системи (базового блоку та приладів
розширення). Також ці функції можуть окремо
виконувати засоби керування та індикації на
кожному приладі нарощування для даного
приладу.

ВПК має знакові місця великого розміру, що
значно полегшує роботу для людей з поганим
зором. За рахунок інтуїтивно зрозумілого інтер�
фейсу з великою кількістю підказок, значно
спрощується програмування та керування всією
системою.

1 – символьний індикатор; 2 – клавіші наві�
гації; 3 – кнопка вимкнення оповіщення; 4 –
кнопка вимкнення звукового індикатора; 5 –
кнопка скидання; 6 – світлодіодні індикатори;
7 – клавіатура.

1. Символьний індикатор на чотири рядки –
слугує для відображення сповіщень системи по�
жежної сигналізації в текстовому вигляді.

2. Клавіші навігації – призначені для перегля�
ду сповіщень та переміщенню по секціям прог�
рамування та меню.

3. Кнопка «Оповіщення» – здійснює вимкнен�
ня виходу оповіщення, у разі повторного натис�
кання – його повторного увімкнення. 

5. Кнопка «Звук» – призначена для вимкнення
звукового індикатора (ЗІ) в режимах пожежної
тривоги та попередження про несправність. З
появою нового повідомлення одного з цих ре�
жимів ЗІ вмикається знову. 

6. Кнопка «Скидання» – здійснює скидання
режиму пожежної тривоги, з одночасним знят�
тям напруги з виходів «ЖСП» та зон. Тривалість
скидання не більше 20 секунд. 

7. Індикатори «Пожежа», «Неспр.» та «Вимк.»
сигналізують про настання відповідного режи�
му. Індикатор «Живл.» вказує на наявність жив�
лення приладу. 

8. Клавіатура – призначена для налаштування
конфігурації приладу, вхід на перший та другий
рівні доступу.

Управління системою поділене на 4 рівні дос�
тупу згідно стандарту EN�54.

Розширення кількості зон базового ППКП 
«Тірас – 16.64П» (базова кількість – 16 зон)
відбувається за рахунок приладів нарощуван�
ня, в якості яких використовуються прилади
приймально�контрольні пожежні «Тірас�16П»,
які мають також по 16 зон, та ППКП «Тірас�8П»,
ємністю 8 зон відповідно. Максимальна кіль�
кість зон в системі – 64 (разом з базовим при�
ладом). Зв'язок між компонентами системи 
забезпечується за допомогою інтерфейсів
RS485, які можуть мати загальну довжину до
1400 метрів (рис. 3).

Основні функціональні можливості системи
говорять самі за себе:

– робота з різними типами сповіщувачів в зо�
нах: 2�х дротовими, 4�х дротовими та одночас�
но з обома типами в одній зоні;

– простий та зрозумілий інтерфейс керуван�
ня приладом за допомогою ЖКІ�індикатора;

– декілька режимів формування режиму по�
жежі: за одним сповіщувачем в зоні, за двома
сповіщувачами в зоні, за двома сповіщувачами
в різних зонах, при автоматичній перевірці пов�
торного спрацювання зони;

– енергонезалежна пам'ять для зберігання
журналу реєстрації подій на 256 подій;

– вхід для контролювання справності додат�
кових блоків живлення системи;

– релейні виходи живлення сповіщувачів та
оповіщувачів з можливістю підключення зовніш�
ніх джерел живлення.

Користуватись серією ППКП «Тірас�П» може
найвибагливіший споживач, так як до складу
системи можуть входити різні додаткові модулі
та блоки.

За допомогою релейних модулів МРЛ�2 МРЛ�
2.1, МРЛ�8 ППКП здійснюють, комутацію кіл ке�
рування АЗПЗ, комутацію кіл вентиляції та вико�
навчих пристроїв.

При потребі забезпечення можливості роботи
системи з установками газового, аерозольного
та порошкового пожежогасіння використову�
ється модуль управління пожежогасінням –
МУП (активує засоби протипожежного захисту в
автоматичному та ручному режимах, забезпе�
чує відміну пуску пожежогасіння в різних режи�
мах,  оповіщення про початок  затримки і (або)
початок пожежогасіння, формування затримки,
індикацію стану модуля та його режимів робо�
ти, контролювання шлейфу та живлення ви�
конуючого пристрою (електромагнітного клапа�
ну, піропатрону). 

Для полегшення та зручності управління мо�
дулем додатково було розроблено панель керу�
вання та індикації – ПКІ.

Спеціально для пожежного моніторингу вибу�
хонебезпечних приміщень розроблено модуль
бар'єрного іскрозахисту – МБІ�2, що створює 2
іскробезпечних ШС. Додатково у вибухозахище�
ному виконанні було випущено пожежні спові�
щувачі СП�4Т, світлові та світлозвукові оповіщу�
вачі ОС�Ех та ОСЗ�Ех.

БЕЗПЕКА ЦЕ СПОКІЙ, ТІРАС ЦЕ БЕЗПЕКА
Вже одинадцять років ТОВ ВКПФ «Тірас» є надійним партнером в галузі забезпечення охоронно#пожеж#
ної безпеки України. Сертифікована відповідно ДСТУ EN#54 (сертифікат № UA1.016.0042306#09) серія
приладів приймально#контрольних пожежних «Тірас#П», маючи високу якість та помірну вартість, доб#
ре зарекомендувала себе на ринку ОПС України, та за межами держави. Серія постійно вдосконалюєть#
ся, її номенклатура розширюється.

Рисунок 1 – ППКП «Тірас�16.64П»
Рисунок 2 – «ВПК 16.64П»
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Отже з появою на ринку ППКП «Тірас�16.64П»
застосування всієї серії ППКП «Тірас�П» пі�
діймається на новий рівень. Мережева струк�
тура системи великої ємності дозволяє за�
стосовувати її на великих об'єктах різноманітно�
го типу. Завдяки застосуванню приладів розши�
рення різної ємності, та додаткових модулів та
блоків досягається задоволення потреб широкої
аудиторії споживачів. Завдяки одночасному ви�
користанню ВПК та власних органів управління
на кожному з ППКП, що знаходяться в системі,
досягається значна зручність керування та прог�
рамування системи.

Проте для забезпечення сучасного пожежного
захисту не достатньо тільки функціонального
ППКП, що працює в автономному режимі. Для
забезпечення швидкого оповіщення органів
швидкого реагування по захисту від пожеж пот�
рібно передавати сповіщення про пожежу, нес�
правність та стан приладу на ПЦС. Забезпечен�
ня надійності та вчасності такої передачі і стало
другим важливим питанням для працівників
ТОВ ВКПФ «Тірас». 

Тепер на базі системи передачі тривожних
сповіщень «МОСТ�ПМ» можливо повністю 
організувати пожежний пульт централізова�
ного спостерігання (ПЦПС), з дублюванням
сигналів про пожежу на пульти регіональних 
підрозділів МНС (в стандартному протоколі
SOS Access V3). ПЗ «МОСТ�ПМ» розробле�
но згідно стандарту для пультів пожежного 
моніторингу.

Передача сигналів від ППКП на пульт здій�
снюється за допомогою модулів центрального
автодозвону, які крім сигналів пожежа та нес�
правність передають сповіщення:

– про вимкнення/ввімкнення компонентів
системи;

– виявлення збігу;
– різноманітні технологічні сповіщення (ски�

дання, доступ до рівнів, тестування).
Модуль МЦА (рис. 4) – передає сповіщення

по двом телефонним номерам у форматах Con�

tact�id, Ademco Express, 20BPS 2300. Для при�
йому сигналів на ПЦС по двом телефонним лі�
ніям використовується пристрій сполучення
пультовий «ПАКТ�2». Даний модуль дозволяє
застосовувати ППКП «Тірас�П» для здачі не
тільки на пульт СПТС «МОСТ», а і на пульти ін�
ших виробників.

Повністю нова розробка модуль МЦА�GSM
(рис. 5) здійснює передачу сповіщень на ПЦС
по каналу передачі даних (CSD) операторів
мобільного зв'язку стандарту GSM 900/1800,
та забезпечує швидкість передачі сповіщень з
об'єкту на ПЦПС не більше 30 сек. Прийом
сигналів на ПЦН здійснюється за допомогою
GSM�модемів, або ПСП ПАКТ�GSM.

На останок хотілося б звернути увагу на де�
що менші масштабно проте не менш важливі
новинки від ТОВ ВКПФ «Тірас». Наприклад, не�
щодавно поступили у продаж модифікації ві�
домого оповіщувача «Джміль» – Джміль�1 та

Джміль�2 (рис. 6), які забезпечують рівень
звуку не менше 85 дБ та 105 дБ відповідно.
Оповіщувачі виконані у пластиковому корпусі
(зі ступенем захисту ІР 43), що забезпечило
гарний естетичний вигляд оповіщувачів та
можливість їх внутрішнього та зовнішнього
застосування.

Крім того найближчим часом у продаж пос�
туплять сповічувачі пожежні ручні, та USB�кон�
фігуратор, що призначений для програму�
вання всієї серії ППКП «Тірас�П» за допомо�
гою ПК.

ТОВ ВКПФ «Тірас»
м.Вінниця

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

e�mail: sbi@sbi�tiras.com.ua

Рисунок 3 – схема електричних з'єднань ППКП «Тірас�16.64П»

Рисунок 4 –
МЦА

Рисунок 5 – МЦА�GSM
Рисунок 6 – Оповіщувачі Джміль�1,
Джміль�2.


