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СИСТЕМА ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ
«МОСТ-П»: ВІД НЕБЕЗПЕКИ – ДО ПОРЯТУНКУ

ПП
ісля прийняття в Україні стандартів
пожежної безпеки ДСТУ EN-54, стала
очевидною орієнтація держави на

забезпечення норм пожежного захисту Євро-
пейського рівня.

В той час ТОВ ВКПФ «Тірас» провело модер-
нізацію, вже відомої тоді серії приладів при-
ймально-контрольних пожежних (ППКП) «Оріон-
П», які отримали кращі технічні характеристики,
розширену індикацію, нову систему управління
та покращений дизайн. Нова серія отримала
назву «Тірас-П», була однією із перших сертифі-
кована відповідно до ДСТУ EN-54, та швидко
завоювала прихильність споживачів.

Проблема захисту населення та майна від
пожежі потребує глибшого розуміння. Для
забезпечення швидкої ліквідації пожежі не-
достатньо локальної системи пожежної сигналі-
зації з місцевим оповіщенням.

Для забезпечення швидкого реагування
служб спасіння потрібна автоматизована сис-
тема передачі сповіщень на пульт пожежного
спостереження, при чому ініціатором переда-
вання повідомлень повинен бути об’єктовий
ППКП.

Враховуючи кроки держави на шляху до Євро
інтеграції, вихід все нових стандартів та норм,
що регламентують системи пожежної сигналіза-
ції та пожежного моніторингу, а також потреби
та побажання споживачів, стає очевидною
потреба у повністю функціональній системі
пожежної безпеки. Для цього ТОВ ВКПФ «Тірас»
звернулось до досвіду свого постійного пар-
тнера ТОВ «СБІ», яке вже довгий час є одним із
лідерів на ринку систем охоронного спостере-
ження.

Підприємствами було спільно розроблене
спеціалізоване Програмне забезпечення та ком-
плекс технічних засобів, які з розробленим
раніше обладнанням становлять повноцінну
систему передачі тривожних сповіщень СПТС
«МОСТ-П», яка здійснює доставку тривожних та
сервісних повідомлень від об’єкта на пульт цен-
тралізованого пожежного спостереження, а
потім на оперативну диспетчерську службу опе-
ративного координаційного центру ГУ МНС
України.

Система розроблена у повній відповідності до
стандартів: ДСТУ EN 54-21:2009 «Системи
пожежної сигналізації». Частина 21. Пристрої
передачі пожежної тривоги і попереджень про
несправність. ДСТУ-П CLС/TS 50136-4:2010
«Системи тривожної сигналізації. Системи
передавання тривожних сповіщень та устатку-
вання. Частина 4. Устаткування індикації центрів
приймання тривожних сповіщень CLС/TS 50136-
4:2004, IDT». Та відповідає Типу 1 та Типу 2 сис-
тем регламентованих у даних стандартах. Таким
чином, СПТС «МОСТ-П» першою в Україні сер-
тифікована Державним центром сертифікації
МНС України. Сертифікат № UA1.016.0125476-
10 терміном дії до 15 червня 2014 року.

Докладніше про складові частини СПТС
«МОСТ-П»:

Напрацювання в сфері технічного забезпе-
чення з проблеми пожежного спостереження
ТОВ ВКПФ «Тірас» ведуться протягом довгого
часу від самого заснування фірми. Так, при

появі серії ППКП «Тірас-П», для забезпечення
можливості передачі даними приладами спові-
щень на ПЦС, був створений спеціалізований
модуль цифрового автоматичного додзвону по
комутованих телефонних лініях – МЦА.

Даний модуль монтується в корпус ППКП,
працює з двома телефонними лініями у прото-
колах: 20ВРS, Ademco Express, Contact-ID та
інших. Для забезпечення прийому інформації
від даного модуля, її обробки та перетворення з
подальшою видачею на ПК, на пультовій частині
встановлюється пристій сполучення пультовий
(ПСП) – «ПАКТ-2.П».

ПСП «ПАКТ-2.П» приймає інформацію з двох
телефонних ліній. Пристрій став широко відо-
мим на ринку України та використовується у різ-
них системах охоронної та пожежної автоматики,
працюючи з обладнанням різних виробників.

Слідкуючи за постійним розвитком телеко-
мунікаційних систем та засобів зв’язку, для
забезпечення найкращої якості захисту спо-
живачів ТОВ ВКПФ «Тірас» постійно шукає
нові шляхи організації доставки тривожних
повідомлень. Тому підприємством нещодавно
були випущені нові модулі цифрового авто-
дозвону МЦА-GSM. 

Дані модулі дозволяють скористатись всіма
перевагами мережі мобільного стільникового
зв’язку GSM, адже для забезпечення передачі
сповіщень достатньо вставити sim-картку

одного з мобільних операторів в картоприймач
на модулі та вмонтувати модуль в прилад.                                           

Для прийому сигналів на ПЦС використову-
ється спеціально розроблений ПСП «ПАКТ-
GSM.П», який повторює роботу пристрою ПАКТ-
2.П тільки по каналу GSM, зберігаючи всю
інформативність протоколу Contact-ID.  

Як говорилось вище, об’єктовим обладнанням
для роботи в системі – є серія ППКП «Тірас-П».
Дана серія приладів випускається з 2006 року, та
за цей час, за проханням споживачів, пройшла
декілька вдосконалень для забезпечення най-
більшої зручності та функціональності приладів.

Основними особливостями серії 
ППКП «Тірас-П» є:

– контролювання сповіщувачів як з нор-
мально замкнутим, так і нормально розімкнутим
контактом;

Система передавання тривожних сповіщень «МОСТ-П»

ПСП «Пакт-GSM.П»
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– керування звуковими та світло-звуковими
оповіщувачами;

– видача сигналів на вимкнення вентиляції та
димовидалення;

– видача сигналів на прилади керування
пожежогасінням;

– стабілізована напруга в зонах, яка не зале-
жить від стану батареї, що полегшує розрахунок
системи та збільшує можливу кількість 2-дрото-
вих сповіщувачів в кожній зоні;

– релейний вихід для живлення 4-дротових
сповіщувачів з вихідним струмом  до 1 А;

– релейний вихід на оповіщувачі зі струмом
комутації до 5А та можливістю живлення від
зовнішнього джерела;

– три алгоритми виявлення збігу (верифікації)
спрацювання сповіщувачів, що дозволяє значно
звести до мінімуму кількості хибних спрацювань
систем пожежної сигналізації, побудованих на
базі серії ППКП «Тірас-П».

Отже використовуючи СПТС «МОСТ-П», Ви
отримуєте:

– Якісне об’єктове обладнання. ППКП серії
«Тірас-П» ємністю від 4 до 64 зон. А також допо-
міжні модулі та блоки, які забезпечують поже-
жогасіння, захист вибухонебезпечних примі-
щень, оповіщення, додаткове живлення.

– Передачу  тривожних сповіщень на шляху
об’єкт – ПЦС по каналах: комутовані телефонні
лінії (МЦА та ПСП «ПАКТ-2.П»), мережа стільни-
кового зв’язку GSM (МЦА-GSM, ПСП «ПАКТ-
GSM.П»).

– Передачу тривожних сповіщень на шляху
ПЦС – дільниця МНС по мережі Internet із
забезпеченням обов’язкового дублювання
сповіщень по двох каналах зв’язку. Для пере-
дачі сигналів на цій частині шляху може вико-
ристовуватись протокол SOS Access V3.

– Якісне, зрозуміле та просте в користуванні
Програмне забезпечення.

– Система забезпечує підтвердження про
надходження тривожного повідомлення на ПЦС,
з подальшою передачею його на об’єкт.

Додатково потрібно звернути увагу на інфор-
мативність системи. 

СПТС «МОСТ-П» забезпечує доставку чотир-
надцяти типів тривожних та сервісних спові-
щень. Крім сигналів про пожежу, тривогу та
несправність деякими з них є:

– Виявлення/відміни збігу (використовується
при верифікації).

– Ввімкнення/вимкнення зон приладів.
– Ввімкнення/вимкнення живлення сповіщу-

вачів.
– Ввімкнення/вимкнення по кожному з вихо-

дів приладу.
– Сигнали, що регламентують живлення сис-

теми.
– Входи/виходи на рівні доступу.
– Несправності/усунення несправності по

кожній із зон, та усіх виходах приладу.
– Збій зв’язку, несправність каналу зв’язку,

відсутність обміну з приладом та усунення
даних несправностей.

– Системна помилка.
– Тестові сигнали.
ТОВ ВКПФ «Тірас»  й зараз працює над розши-

реннями можливостей системи. Однією з остан-
ніх розробок являється модуль цифрового авто-
додзвону МЦА-GSM.4. На відміну від свого попе-
редника модуль має пластиковий корпус та
чотири релейні входи, до яких можливо приєд-
нати будь-яке об’єктове обладнання, що мають
сигнальні виходи типу «Пожежа», «Несправність»,
«Тривога». МЦА-GSM.4 призначений для підклю-
чення до системи «МОСТ-П» різноманітного
об’єктового обладнання, встановленого на об’єк-
тах, де немає телефонної лінії, або на об’єктах,
де потрібне дублювання тривожних сповіщень по
двох каналах зв’язку (GSM+телефонна лінія).

Також завершені роботи по інтеграції без про-
відного Інтернет-каналу зв’язку – GPRS, в
роботу СПТС «МОСТ-П», завдяки чому система
відповідає типу 1 (модуль МЦА-GSM).

Наприкінці хочеться наголосити, що користу-
вання системою та її налагодження є достатньо
простим та зрозумілим. Проте розвиток техно-
логій та постійне поширення використання
комп’ютерної техніки дозволяє ще більше
спростити експлуатацію системи, зокрема, при-

швидшити та значно покращити зручність
роботи на об’єктах.

Так нещодавно для забезпечення з’єднання та
«спілкування» всіх приладів серії «Тірас-П» з
персональним комп’ютером, було спеціально
розроблено малогабаритний, проте функціо-
нальний пристрій – USB-програматор.

Цей пристрій дозволяє змінювати налашту-
вання приладів та програмувати їх за допомогою
програмного забезпечення, що встановлене на
ПК. Зараз дане програмне забезпечення працює
з усіма версіями випущених приладів серії
«Тірас-П» (версія приладу вказується в паспорті,
або на наліпці на задній стінці корпусу), вклю-
чаючи ППКП «Тірас-16.64П» та дозволяє:

– легко та швидко змінювати всі параметри та
налаштування ППКП, що доступні з клавіатури
приладу по всіх рівнях доступу;

– присвоювати номера зон, призначати
режими спрацювання та програмувати інші
параметри по всіх шлейфах сигналізації ППКП;

– програмувати роботу всіх виходів приладу;
– зберігати варіанти налаштувань ППКП у

файл на жорсткому диску, в пам’ять ППКП та
пам’ять USB-програматора.

Програматор має можливість зчитування
налаштувань з приладу та запису їх в прилад
без участі ПК. Всього у пам’ять програматора
можливо зберегти чотири варіанти налаштувань
ППКП, завантаження яких в прилад відбувається
натисненням всього однієї кнопки. 

Модуль  цифрового автодозвону
МЦА-GSM.4

Структурана схема
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Тобто тепер для програмування встановле-
ного на об’єкті приладу достатньо взяти з собою
USB-програматор (габаритні розміри якого
всього 65Ч45Ч20) з попередньо збереженими в
ньому варіантами налаштувань, під’єднати його
до ППКП, натиснути кнопку, яка відповідає
обраному варіанту налаштувань почекати кілька

секунд і Ви маєте повністю запрограмований
прилад.

Спеціалісти ТОВ ВКПФ «Тірас» з радістю нада-
дуть Вам будь-яку інформацію стосовно СПТС
«МОСТ-П» та іншої продукції, що випускається
товариством.

СПТС «МОСТ-П» ОБЕРІГАЄ ВАШ СВІТ.

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

USB-програматор

ГРА СТОЛІТТЯ: вперше живий
розум переміг штучний інтелект!

27 квітня 2011 року в «Президент-готелі»
під патронатом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України, під пильною увагою
відомих українських вчених, міжнародних арбіт-
рів і гросмейстерів, чемпіонів світу із шахів,
політичних діячів відбулася безпрецедентна
подія: відомий український нейрохірург профе-
сор Андрій Слюсарчук кинув виклик «інтелекту-
альному монстрові», комп’ютерній програмі
«Rybka-4», яка вважається непереможною у
шаховому світі, і – переміг! Уперше людина, що
не є професійним шахістом, після всього лише
кількох місяців тренувань обіграла програму
«Rybka», встановлену на потужний комп’ютер.
Нагадаємо читачам, що ця програма була роз-
роблена міжнародним майстром Васиком Рай-
лихом і з травня 2008 року є найсильнішою
шаховою програмою у всіх відомих рейтингових
списках, оскільки виграла всі офіційні
комп’ютерні шахові турніри, включно із Чемпіо-
натами Світу серед комп’ютерних програм. Її не
обіграв ще жоден із гросмейстерів. А в 2007 році
шаховий світ визнав, що перемогти «Rybka»
неможливо. Однак Андрій Слюсарчук спростував
цю аксіому. Успішно розвінчавши міф про
надможливості штучного інтелекту, він підтвер-
див існування технологій навчання, які дають
можливість людині швидко і ефективно оволоді-
вати новими знаннями, запам’ятовувати і мит-
тєво обробляти величезні масиви інформації.

Та, власне, усе життя Андрія Слюсарчука – це
спростування наших уявлень про обмежені мож-
ливості людського розуму. Сам він з дитинства
вирізнявся спроможністю запам’ятовувати все
прочитане. Школу закінчив у 9 років за спеціаль-
ною програмою для дітей-вундеркіндів. У 12
років – був зарахований до Московського мед-
університету ім. Пирогова і закінчив його у 17. 
У 27 років захистив докторську дисертацію. Нині
проводить складні нейрохірургічні операції в
Україні та за її межами, вивчає на особистому
прикладі феномен людської пам’яті. Пам’ятає
тексти 20 000 книжок. Останній рекорд встано-
вив у 2009 році, продемонструвавши здатність
запам’ятати 30 мільйонів цифр числа «пі» після
коми та робити моментальні обрахунки склад-
них математичних задач. 

Водночас в останні роки професор кафедри
«Інформаційні системи та мережі» Національ-

ного університету «Львівська політехніка» 
А. Слюсарчук у складі групи вчених вів дослід-
ження, що склали основу наукової роботи «Ком-
плекс освітніх інформаційних технологій
подання, запам’ятовування та опрацювання
надвеликих об’ємів інформації для процесів
навчання».

Отож, як сказав сам Андрій Слюсарчук, жод-
ного спортивного значення цьому матчу із
«Rybka» він не надавав, уважаючи це тільки
демонстрацією результатів наукового експери-
менту, що наочно мав підтвердити не тільки
його природні здібності, а й існування техноло-
гій розвитку пам’яті, які дають можливість у
стислий термін опанувати знання і навички та
досягти рівня гравця, до якого люди зазвичай
ідуть десятиріччями тренувань, і навіть пере-
вищити його. Він же під час підготовки до «Гри
століття» прочитав і запам’ятав близько 2500
книг з теорії та історії шахів.

Варто зауважити, що «Гра століття» Андрія
Слюсарчука з комп’ютером відбувалася
«всліпу». Слюсарчук був позбавлений можли-
вості бачити шахову дошку та її зображення
на моніторах. Ходи оголошувалися вголос.
Задля забезпечення «чесності» гри були
задіяні суворі заходи захисту. Перед початком
гри А. Слюсарчука оглянули фахівці з захисту
інформації та члени комісії — аби перекона-
тися у відсутності пристроїв прийому і пере-
давання інформації. Під час гри було про-
хання дотримуватися тиші. Заборонялося
проносити із собою будь-які пристрої обміну
даними за винятком мобільних телефонів. Усі
радіочастоти були заглушені. Блокувалися усі
види зв’язку, зокрема, акустичні та віброакус-
тичні канали, канали зв’язку по електронній та
слаботокових мережах, телефонні канали,
канали провідного зв’язку, а також канали
цифрового зв’язку – CDMA, GSM, GPS, Wi-Fі,
Bluetooth, 3G. 

А забезпечувало чистоту наукового експери-
менту (саме так називає Андрій Слюсарчук цю
демонстраційну гру) одне з найвідоміших вітчиз-
няних підприємств-виробників, що сьогодні
працюють у сфері захисту інформації, – фірма
«РІАС», яку очолює директор Олександр Шпита. 

Тарасюк Г.Т.


