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СС
учасна пожежна сигналізація являє собою комплекс
технічних засобів, призначених для своєчасного й
точного виявлення вогнища, негайного оповіщення

людей про  небезпеку, що загрожує, і про те, у якому місці
виникла загроза виникнення пожежі. Недостатні міри й від�
сутність яких�небудь заходів щодо пожежної безпеки сьо�
годні можуть обернутися для компанії або власника будівлі
(об'єкта) серйозними матеріальними збитками, а також заг�
розою безпеки  людей, що перебувають у будівлі. За останні
десятиліття серйозно посилили законодавчі й адміністра�
тивні заходи щодо дотримання вимог пожежної безпеки –
введення сертифікації європейських стандартів. У наші дні
вже на стадії проектування будинків і споруджень заклада�
ються основи системи пожежної сигналізації, здатної в най�
коротший термін виявляти місця загоряння й поширення
пожежі.

Зростаючі вимоги до систем протипожежного захисту
об'єктів стимулюють сьогодні швидкий розвиток цієї облас�
ті техніки. У наш час існує безліч сучасних систем сигналіза�
ції різного рівня складності – від простих пристроїв до
складних мікропроцесорних комплексів. Вони забезпечу�
ють контроль території що охороняється за допомогою спе�
ціальних датчиків�сповіщувачів, чітко фіксуючі будь�які по�
рушення зони, що охороняється. Багато систем мають мож�
ливість дистанційної передачі сигналу тривоги на централь�
ний пульт охорони, пожежного спостереження й виконують
ряд інших сервісних функцій.

У наші дні пожежна сигналізація поєднується разом з інши�
ми інженерними системами й комунікаціями будинків (вен�
тиляція, ліфти, охоронна система й ін.), що дозволяє реалізу�
вати важливі заходи щодо забезпечення комплексної безпеки
охороняємих приміщень. Сьогодні системи пожежної сигна�
лізації встановлюються на території виробничих підприємств,
офісних приміщень, житлових будинків і торгово�розважаль�
них комплексів. 

Без пожежної сигналізації складно уявити будь�який су�
часний житловий будинок. Велике поширення одержав
монтаж пожежної сигналізації не тільки в міських будинках
і спорудженнях, але й у заміських будинках. Системи по�
жежної сигналізації створюють надійний протипожежний

захист, у випадку найменшого загорання спрацьовує  сиг�
нал, що інформує про тривогу і тим самим дозволяє вчасно
попередити виникнення пожежі. 

Установка пожежної сигналізації є однією з мір забезпе�
чення пожежної безпеки. У відповідності із законом «Про
пожежну безпеку» під вимогами пожежної безпеки мається
на увазі дотримання спеціальних умов соціального й техніч�
ного характеру, установлених законодавством України, нор�
мативними документами з метою забезпечення протипо�
жежного захисту. 

Наші фахівці мають досвід проектування, монтажу систем
протипожежних заходів та автоматики різного призначення
на об'єктах Києва, Київської області та інших міст України
будь�якого ступеня складності.

Ми забезпечуємо установку системи пожежної сигналізації
на будь�яких об'єктах: офіси, склади, магазини, торговельні
павільйони й підсобні приміщення, гаражні комплекси, бан�
ки, промислові підприємства, урядові об'єкти.

Ми проектуємо й установлюємо системи пожежної сигналі�
зації (ПС) на основі всього спектра вітчизняного й імпортно�
го устаткування, сертифікованого до застосування на терито�
рії України, і дозволеного до застосування МНС.

Один із пріоритетів нашої організації – це рішення проб�
лем у комплексі. А саме надання рішень багатофункціональ�
них систем – охоронна, пожежна, відеоспостереження, сис�
теми загазованості, контролю доступу, і інші не менш важ�
ливі, а також їхній диспетчеризації як єдине ціле з можли�
вістю спостерігати їх не тільки на об'єкті, але й на віддалених
диспетчерських пультах. Це дає можливість виключення ба�
гатьох несприятливих людських факторів і більш оператив�
ного обслуговування. 

Комерційні організації постійно зіштовхуються із усілякими
перевірками, які часом супроводжуються твердими санкція�
ми. Тому прагнення  виконати обов'язкові вимоги органів, що
інспектують, з найменшими для себе незручностями цілком
закономірно. З обліком цього фахівці компанії використають
гнучкий підхід до запитів кожного клієнта й рішенню завдань
протипожежного захисту.

Ми завжди йдемо на зустріч нашим клієнтам та поважає�
мо їх думку. Сподіваємось, наші пропозиції та сервіс від�
повідатимуть і Вашим потребам, що знайде відображення 
у взаємовигідній плідній співпраці наших підприємств у
майбутньому.
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Серія АВ №365567 від 7 грудня 2007 року – 

ліцензія на виконання робіт 

Пожежна сигналізація
Пожежна сигналізація – обов'язкова частина системи безпеки будь�якого об'єкта:  магазину, офісу,
виробництва й банка. Вона забезпечує пожежну безпеку житла, майна, життя й здоров'я. Наявність цієї
системи регламентовано державними службами:  службою пожежної безпеки, МНС.


