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ПП
ісля прийняття в Україні стандартів пожеж�
ної безпеки ДСТУ EN�54, стала очевидною
орієнтація держави на забезпечення норм

пожежного захисту Європейського рівня.
В той час ТОВ ВКПФ «Тірас» провело модер�

нізацію, вже відомої тоді серії приладів прий�
мально�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 за�
воювала прихильність споживачів.

Проблема захисту населення та майна від по�
жежі потребує глибшого розуміння. Для забез�
печення швидкої ліквідації пожежі не достатньо
локальної системи пожежної сигналізації з міс�
цевим 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 пот�
реба у повністю функціональній системі пожеж�
ної безпеки. Для цього ТОВ ВКПФ «Тірас» звер�
нулось до досвіду свого постійного партнера
ТОВ «СБІ», яке, вже довгий час є одним із ліде�
рів на ринку систем охоронного спостереження.

Підприємствами було спільно розроблене спе�
ціалізоване Програмне забезпечення, та ком�
плекс технічних засобів, які з розробленим рані�
ше обладнанням становлять повноцінну систему
передачі тривожних сповіщень СПТС «МОСТ�П»,

СИСТЕМА ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ
СПОВІЩЕНЬ «МОСТ�П»: 
ВІД НЕБЕЗПЕКИ ДО СПАСІННЯ

Система передавання тривожних сповыщень «МОСТ�П»
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яка здійснює доставку тривожних та сервісних
повідомлень від об'єкта на пульт централізовано�
го пожежного спостереження, а потім на опера�
тивну диспетчерську службу оперативного коор�
динаційного центру ГУ МНС України.

Система розроблена у повній відповідності до
стандартів: ДСТУ EN 54�21:2009 «Системи по�
жежної сигналізації». Частина 21. Пристрої пе�
редачі пожежної тривоги і попереджень про нес�
правність. ДСТУ CLS/TS�4:2010 «Системи пере�
давання тривожних сповіщень та устаткування».
Та відповідає Типу 1 та Типу 2 систем регламен�
тованих у даних стандартах. Таким чином, СПТС
«МОСТ�П» першою в Україні сертифікована Дер�
жавним 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 забезпечен�
ня по проблемі пожежного спостереження ТОВ
ВКПФ «Тірас» ведуться на протязі довгого часу
від самого заснування фірми. Так, при появі се�
рії ППКП «Тірас�П», для забезпечення можли�
вості передачі даними приладами сповіщень на
ПЦС, був створений спеціалізований модуль
цифрового автоматичного дозвону по комутова�
ним телефонним лініям – МЦА.

Даний модуль монтується в корпус ППКП,
працює з двома телефонними лініями у прото�
колах: 20ВРS, Ademco Express, Contact�ID, та ін�
ших. Для забезпечення прийому інформації від
даного модулю, 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 по двом
телефонним лініям. 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 телекому�
нікаційних систем та засобів зв'язку, для забез�
печення найкращої якості захисту споживачів
ТОВ ВКПФ «Тірас» постійно шукає нові шляхи
організації доставки тривожних повідомлень.

Тому підприємством нещодавно були випущені
нові модулі цифрового автодозвону МЦА�GSM. 

Дані модулі дозволяють скористатись всіма
перевагами мережі мобільного стільникового
зв'язку GSM, адже для забезпечення передачі
сповіщень достатньо вставити sim�картку одно�
го 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 інфор�
мативність 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, по проханням споживачів, пройшла
декілька вдосконалень, для забезпечення най�
більшої зручності та функціональності приладів.

Основними особливостями серії 
ППКП «Тірас�П» є:

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

– керування звуковими та світло�звуковими
оповіщувачами;

– видача сигналів на вимкнення вентиляції та
димовидалення;

– видача сигналів на прилади керування по�
жежегасінням;

– стабілізована напруга в зонах, яка не зале�
жить від стану батареї, що полегшує розрахунок
системи, та збільшує можливу кількість 2�х дро�
тових сповіщувачів в кожній зоні;

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

– релейний вихід на оповіщувачі зі струмом
комутації до 5А та можливістю живлення від зов�
нішнього 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 от�
римуєте:

– Якісне об'єктове обладнання. ППКП серії
«Тірас�П» ємністю від 4 до 64 зон. А також допо�
міжні модулі та блоки, які забезпечують пожеже�
гасіння, захист вибухонебезпечних приміщень,
оповіщення, додаткове живлення.

– Передачу  тривожних сповіщень на шляху
об'єкт –  ПЦС по каналам: комутовані телефон�
ні лінії (МЦА та ПСП «ПАКТ�2.П»), мережа стіль�
никового зв'язку GSM (МЦА�GSM, ПСП «ПАКТ�
GSM.П»).

– Передачу тривожних сповіщень на шляху
ПЦС � дільниця МНС по мережі Internet із забез�
печенням обов'язкового дублювання сповіщень
по двом каналам зв'язку. Для передачі сигналів
на цій частині шляху може використовуватись
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 нес�
правність деякими з них є:

– Виявлення/відміни збігу (використовується
при верифікації).

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

сповіщувачів.
– Ввімкнення/вимкнення по кожному з вихо�

дів приладу.

Структурана схема

ПСП «Пакт�GSM.П»
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– Сигнали що регламентують живлення 
системи.

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

кожній із зон, та усім виходам приладу.
– Збій зв'язку, несправність каналу зв'язку,

відсутність обміну з приладом та усунення да�
них несправностей.

– Системна помилка.
– Тестові сигнали.
ТОВ ВКПФ «Тірас»  й зараз працює над роз�

ширеннями можливостей системи. Однією з ос�
танніх розробок являється модуль цифрового
автодозвону МЦА�GSM.4. На відміну від свого
попередника модуль має пластиковий корпус,
та чотири релейні входи, до яких можливо при�
єднати будь яке об'єктове обладнання, що ма�
ють сигнальні виходи типу «Пожежа», «Несправ�
ність», «Тривога». МЦА�GSM.4 призначений для
підключення до системи «МОСТ�П» різноманіт�
ного об'єктового обладнання, встановленого на
об'єктах де немає телефонної лінії, або на
об'єктах де потрібне дублювання тривожних
сповіщень по двом каналам зв'язку (GSM+теле�
фонна лінія).

Також завершені роботи по інтеграції без про�
відного Інтернет каналу зв'язку � GPRS, в робо�

ту СПТС «МОСТ�П», завдяки чому система від�
повідає 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 більш спрос�
тити експлуатацію системи, зокрема пришвид�
шити 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�конфігуратор.

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 «Ті�
рас�П» (версія приладу вказується в паспорті,
або на наліпці на задній стінці корпусу), включа�
ючи ППКП «Тірас�16.64П» та дозволяє:

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

– присвоювати номера зон, призначати ре�
жими спрацювання та програмувати інші пара�
метри по всім шлейфам сигналізації ППКП;

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

файл на жорсткому диску, в пам'ять ППКП, та
пам'ять USB�конфігуратора.

Конфігуратор має можливість зчитування на�
лаштувань з приладу та запису їх в прилад без
участі ПК. Всього у пам'ять конфігуратора мож�
ливо зберегти чотири варіанти налаштувань
ППКП, завантаження яких в прилад відбуваєть�
ся натисненням всього однієї кнопки. 

Тобто тепер для програмування встановленого
на об'єкті приладу достатньо взяти з собою USB�
конфігуратор (габаритні розміри якого всього
65х45х20) з попередньо збереженими в ньому
варіантами налаштувань, підєднати його до
ППКП, натиснути кнопку, яка відповідає обрано�
му варіанту налаштувань почекати кілька секунд і
Ви маєте повністю запрограмований прилад.

Спеціалісти ТОВ ВКПФ «Тірас» з радістю на�
дадуть 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

Модуль  цифрового автодозвону
МЦА�GSM.4

USB�конфігуратор

Наноантенна позволяет усилить
свет лазера в тысячу раз

Ученым из Университета Райс в Хьюстоне
удалось получить эффект усиления в тысячу
раз интенсивности лазерного света исполь�
зуя, так называемую, «наноантенну». Сер�
дцем этого оптического усилителя являются
два микроскопических конуса из золота, раз�
деленные промежутком в одну стотысячную
долю от толщины человеческого волоса. В
точке межу этими золотыми конусами проис�
ходил «захват»фотонов света, пучок света фо�
кусировался и усиливался. Ученый�физик Дуг
Нэтелсон (Doug Natelson) считает, что эта
технология может стать основой для создания
новых типов оптических инструментов для ис�
пользования в биохимических исследованиях,
в промышленности, в системах шифрования
данных и системах безопасности. 

Фотоны лазерного света, проходящие
сквозь промежуток, инициировали создание
плазмонов, облаков из колеблющихся элек�
тронов, на поверхности золота, создавая в
промежутке электрическое поле. «Плазмон�
ные области на поверхности металла в тон�
ком промежутке могут быть очень большими,

гораздо больше, чем области на поверхности
металла, облученного обычным светом» �
рассказывает Нэтелсон. � «Здесь мы столкну�
лись с одной трудностью, никакими ранее из�
вестными методами нельзя было измерить
величину плазмонных областей и коэффици�
ент усиления светового потока». 

Для реализации необходимых измерений
ученые подали на золотые конусы импульсы
электрического тока определенной формы и
частоты, эти импульсы заставили электроны
«перескакивать» через промежуток. Сравни�
вая низкочастотные изменения тока через
промежуток, зависящего от интенсивности
падающего лазерного света, с эталонным
опорным сигналом, ученым удалось косвен�
ным методом измерить коэффициент усиле�
ния света лазера. 

«Причина, по которой мы занимаемся по�
добными исследованиями, кроется не только
в области научных знаний»� рассказывает Нэ�
телсон. � «Имея оптические усилители с регу�
лируемым коэффициентом усиления, можно
реализовать много чего полезного и необхо�
димого в областях нелинейной оптики и соз�
дании новых типов всевозможных датчиков».

НОВОСТИ
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