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Пожежа – неконтрольований процес го�
ріння, що супроводжується значним вики�
дом диму, випроміненням тепла та світла.
Це явище при збігу кількох цілком вірогід�
них факторів набуває стихійного характеру
та може призвести до значних матеріальних
збитків та людських втрат. ТОВ Тірас крокує
в ногу з часом, тому враховує потреби та
побажанням споживачів почуватись макси�
мально захищеними від негативних впли�
вів, що несуть пожежі.

Раніше підприємтво ТОВ Тірас займалось
випуском приладів, що забезпечують виключ�
но організацію пожежної сигналізації, тобто
попередженням клієнта про пожежу на конт�
рольованому об’єкті. Спочатку за побажання�
ми споживачів було розроблено ППКП малої
та середньої ємності (лінійка приладів на 4, 8,
та 16 зон). Крім того було випущено ППКП «Ті�
рас�16.64П», який дозволяє забезпечити ство�
рення єдиної системи, призначеної для по�
жежного моніторингу великих об’єктів на базі
технічних засобів виробництва ТОВ Тірас. Да�
лі для полегшення та покращення роботи при�
ладів з виконавчими пристроями, якіснішої
здачі на ПЦН та запуску автоматичних засобів
пожежного захисту було створено релейні мо�
дулі – МРЛ�2 та МРЛ�2.1. З часом було реалі�
зовано автодозвонний комунікатор – МЦА, що
дозволило здавати ППКП на пульти централі�
зованого спостереження по 2�х телефонних
номерах у форматі Contact�ID.

Для розширення можливостей та сфе�
ри застосування серії у виробництво було
запущено:
★ модулі управління пожежегасінням – МУП,
(для полегшення та зручності управління ни�
ми додатково було розроблено панель керу�
вання та індикації – ПКІ), на даний момент на
базі серії «Тірас�П» можливо організувати до
трьох напрямків пожежегасіння;
★ модуль бар’єрного іскрозахисту – МБІ�2,
поява якого дозволяє застосовувати серію
для пожежного моніторингу вибухонебез�
печних приміщень, додатково у вибухоза�
хищеному виконанні було випущено по�
жежні сповіщувачі СП�4Т, світлові та світ�
лозвукові оповіщувачі ОС�Ех та ОСЗ�Ех.

Прилади управління і затримки (ПУіЗ)
«Тірас�1» та «Тірас�2/4» стали продовжен�
ням еволюції модулів управління пожеже�
гасінням та дозволили значно спростити
користувацький інтерфейс в той же час
збільшивши функціональність приладу по�
переднього покоління (МУП).

ПУіЗ «Тірас�1»
ПУіЗ «Тірас�1» – прилад керування систе�

мою стаціонарного пожежогасіння, розроб�
лений у відповідності до вимог ДСТУ 4469�
1:2003, для використання з модулями газо�
вого, порошкового та аерозольного типів.
Він не має свого джерела живлення, тому
живиться від зовнішнього джерела або від
устаткування електроживлення ППКП. Ви�
готовляється у металевому корпусі з захис�
том від впливу класу IP30 згідно EN60529,
та класом B діапазону температур експлуа�
тації (від мінус 20 0С до + 50 0С). Призначе�
ний для роботи в складі системи пожежної

сигналізації, та реалізації однієї зони поже�
жогасіння (рис. 1).

Призначений виконувати наступні функції:
★ прийняття рішення про запуск пожежо�
гасіння по двох незалежних входах від СПС,
які працюють по алгоритму «і»;
★ формування затримки на евакуацію;
★ увімкнення оповіщення про запуск гасіння;
★ подання сигналу керування на установку
пожежогасіння;
★ формування вихідних сигналів про різні
режими роботи;
★ ручне запускання та аварійне зупинення
системи.

Рисунок 1 – Основні компоненти автома�
тичної системи протипожежного захисту:

1 – автоматичні пожежні сповіщувачі;
2 – ручні пожежні сповіщувачі;
3 – оповіщувач про пожежу;
4 – релейні модулі;
5 – пристрій аварійного зупинення (ПАЗ);
6 – пристрій ручного запускання (ПРЗ);
7 – установка пожежогасіння;
8 – оповіщення про запуск системи гасіння;
9 – блок живлення;
10 – технологічне обладнання (вентиля�

ція, заслінки та інше).
Прилад функціонує в восьми режимах

роботи, які характеризуються наступними
особливостями:

★ режим «Спокій» (черговий режим) – ре�
жим роботи, коли не присутній жоден з
нижче наведених режимів;
★ режим «Увага» – отримання першого з
двох сигналів активації від системи пожеж�
ної сигналізації (СПС);
★ режим «Активація» – отримання обох не�
обхідних сигналів активації від СПС або от�
римання сигналу активації від входу ручно�
го запуску (РП). Під час режиму активації
працює оповіщення про евакуацію та йде
зворотній відлік часу затримки на евакуа�
цію (якщо затримку передбачено);
★ режим «Спрацювання» (гасіння) – настає
після режиму «Активації». Під час режиму
активації працює оповіщення про евакуа�
цію, та видається команда на запуск уста�
новки пожежогасіння;
★ режим «Спрацювання 2» – як можливе
продовження режиму спрацювання, коли
очікується підтвердження випуску вогне�
гасної речовини. Індикація режимів «Спра�
цювання» та «Спрацювання 2» відрізня�
ється індикацією, що описана в керівницт�
ві користувача;
★ режим «Ручний (вимкнення автомати�
ки)» – режим, в якому ПУіЗ не реагує на от�
римання сигналів активації від СПС, переве�
дення в режим активації можливо тільки
через вхід ручного пуску («РП»);

Швидке реагування – запорука збереження майна

Рис. 1

Рис. 2. Приклад використання приладу (ПУіЗ Тірас�1) в системі газового пожежогасіння
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★ режим «Несправність» – настає, якщо ви�
явлена несправність однієї з контрольова�
них функцій (табл. 2.1, контрольовані кола);
★ режим «Вимкнення» – ручне відключен�
ня деяких функцій, при якому прилад не об�
робляє вимкнені вхідні кола, або не видає
команди керування на вимкнені виходи.

ПУіЗ має 4 рівні доступу:
Перший рівень – можна одержувати ін�

формацію, без попередніх ручних опера�
цій (індикація), вимкнути звук (кнопка
«Звук»), перевірити індикацію (кнопка
«Індикатори»);

Другий рівень – можна здійснювати на�
ступні операції:
★ скидання режимів активації та спрацю�
вання;
★ вимкнення та повторне увімкнення вихо�
ду на установку пожежогасіння (кнопка
«НАПР.»);
★ вимкнення входу ручного пуску (кнопка
«РП»);
★ переведення ПУіЗ в режим ручний («ви�
мкнення автоматики»).

Доступ до другого рівня здійснюється за
допомогою ключа Touch Memory.

Третій рівень:
★ підрівень 3а: технічне обслуговування.
Доступ до третього рівню здійснюється за
допомогою інструменту та додатково обме�
жений тампером приладу.
★ підрівень 3б: можлива зміна конфігурації
приладу після досягнення рівня 3а: алго�
ритмів роботи, часових інтервалів і т.д.

Четвертий рівень – ремонт ППКП, заміна
програмно�апаратних засобів. Доступ до
четвертого рівня здійснюється за допомо�
гою спеціального інструменту. Доступ до
четвертого рівня контролює керівництво
користувача.

ПУіЗ «Тірас 2/4»
ПУіЗ «Тірас�2/4» – на відміну від ПУіЗ «Ті�

рас�1» є комбінованим приладом, який за�
безпечує функції ППКП та ПУіЗ. Прилад міс�
тить у своєму складі ППКП на 8 зон, 4 із
яких керують передаванням сигналів акти�
вації, та два вбудованих пристрої управлін�
ня і затримки. Прилад відповідає вимогам
ДСТУ EN54�2:2003, ДСТУ EN54�4:2003 та
ДСТУ EN4469�1:2003 для використання з
модулями газового, порошкового та аеро�
зольного типів. Виготовляється у металево�
му корпусі з захистом від впливання класу
IP30 згідно EN60529, та класом А діапазону
температур експлуатації (від мінус 5 0С до +
40 0С). Прилад призначено для реалізації ав�
томатичних систем протипожежного захис�
ту (АСПЗ) на дві зони пожежогасіння (рис.
2.1) та побудови системи пожежної сигналі�
зації ємністю до 4�х зон.

ПуіЗ «Тірас 2/4», ієрархія якого зображе�
на на рис. 2, виконує наступні функції:
★ прийняття рішення про запуск пожежо�
гасіння по спрацюванню сповіщувачів в
двох зонах, які працюють по алгоритму «і»;
★ формування затримки на евакуацію;
★ увімкнення оповіщення про запуск гасіння;

★ подання сигналу керування на установку
пожежогасіння;
★ формування вихідних сигналів про різні
режими роботи;
★ ручне запускання та аварійне зупинення
системи.

Особливості режимів роботи ПУіЗ «Тірас
2/4» (приймально�контрольна частина):
★ режим «Спокій (черговий режим)» – ре�
жим роботи, коли не присутній ні один з
нижче наведених режимів;
★ режим «Пожежа» – виявлено спрацю�
вання автоматичного або ручного сповіщу�
вача на ППКП. Під час роботи даного режи�
му працює оповіщення про пожежу, активу�
ються сигнали на технологічне обладнання
та передавання сповіщення на ПЦПС (якщо
передбачено);
★ режим «Збіг» – виконана одна з кількох
обовязкових вимог для переходу в режим
«Пожежа» (наприклад, спрацювання пер�
шого з двох обовязкових сповіщувачів, або
однієї з двох зон);
★ режим «Несправність» – настає, якщо
виявлена насправність однієї з контрольо�
ваних функцій;
★ режим «Вимкнення» – ручне відключен�
ня деяких функцій, при якому прилад не об�
робляє вимкнені вхідні кола, або не видає
команди керування на вимкнені виходи.

Серед режимів роботи, призначених ви�
ключно для забезпечення управління уста�
новками пожежегасіння слідуючі:
★ режим «Увага» – отримання першого з
двох сигналів активації від СПС;
★ режим «Активація» – отримання обох не�
обхідних сигналів активації від СПС або от�
римання сигналу активації від входу ручно�
го запуску (РП). Під час режиму активації
працює оповіщення про евакуацію та йде
зворотній відлік часу затримки на евакуа�
цію (якщо затримку передбачено);
★ режим «Спрацювання» (гасіння) – нас�
тає після режиму «Активації», який супро�
воджується оповіщенням про евакуацію, та
видається команда на запуск установки по�
жежегасіння;
★ режим «Спрацювання 2» – як можливе
продовження режиму спрацювання, коли очі�
кується підтвердження випуску вогнегасної
речовини. Індикація режимів «Спрацювання»
та «Спрацювання 2» відрізняється індика�
цією, що описана в керівництві користувача;
★ режим «Ручний» (автоматику вимкнено) –
режим, в якому ПУіЗ не реагує на отриман�
ня сигналів активації від СПС, переведення
в режим активації можливе тільки через
вхід ручного пуску (РП);
★ режим «Блокування» (відміна гасіння) –
виконана одна з умов зупинки системи,
описаних в керівництві користувача.

Важко уявити наскільки якісно змінилося
б життя людства без пожеж. ПУіЗ «Тірас�1»
та ПУіЗ «Тірас�2/4» – не панацея від стихій�
них лих, проте це надійний помічник, який
працює на благо людини, та збереження її
домівки, майна та життя.

ТОВ ВКПФ Тірас,
тел.: (0432) 523�103

тел./факс: 523�046
e�mail: market@tiras.ua

www.tiras.uaРис. 3. Приклад використання приладу (ПУіЗ Тірас�2/4) в системі газового пожежогасіння


