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По же жа – не кон т ро льо ва ний про цес 
го рін ня, що суп ро вод жу єть ся знач ним 
ви ки дом ди му, ви про мі нен ням теп ла та 
світ ла. Це яви ще при збі гу кіль кох ціл ком 
ві ро гід них фак то рів на бу ває сти хій но го 
ха рак те ру та мо же при звес ти до знач них 
ма те рі аль них збит ків та людсь ких втрат. 
ТОВ «Ті рас12» кро кує в но гу з ча сом, то му 
вра хо вує по тре би та по ба жан ням спо жи ва-
чів по чу ва тись мак си маль но за хи ще ни ми 
від не га тив них впли вів, що не суть по же жі.

Ра ні ше під при єм т во ТОВ «Ті рас12» зай ма-
лось ви пус ком при ла дів, що за без пе чу ють 
ви ключ но ор га ні за цію по жеж ної сиг на лі за ції, 
тоб то по пе ред жен ням клі єн та про по же жу на 
кон т ро льо ва но му об’єк ті. Спо чат ку за по ба-
жан ня ми спо жи ва чів бу ло роз роб ле но ППКП 
ма лої та се ред ньої єм нос ті (лі ній ка при ла дів на 
4, 8, та 16 зон). Крім то го бу ло ви пу ще но ППКП 
«Ті рас16.64П», який до зво ляє за без пе чи ти 
ство рен ня єди ної сис те ми, при зна че ної для 
по жеж но го мо ні то рин гу ве ли ких об’єк тів на 
ба зі тех ніч них за со бів ви роб ниц т ва ТОВ 
«Ті рас12». Да лі для по лег шен ня та по кра щен-
ня ро бо ти при ла дів з ви ко нав чи ми при стро я-
ми, якіс ні шої зда чі на ПЦН та за пус ку ав то ма-
тич них за со бів по жеж но го за хис ту бу ло ство-
ре но ре лей ні мо ду лі – МРЛ2 та МРЛ2.1. З 
ча сом бу ло ре алі зо ва но ав то доз вон ний ко му-
ні ка тор – МЦА, що до зво ли ло зда ва ти ППКП на 
пуль ти цен т ра лі зо ва но го спо сте ре жен ня по 
2х те ле фон них но ме рах у фор ма ті ContactID.

Для роз ши рен ня мож ли вос тей та сфе-
ри за сто су ван ня се рії у ви роб ниц т во бу ло 
за пу ще но:
★ мо ду лі управ лін ня по же же га сін ням – МУП, 
(для по лег шен ня та зруч нос ті управ лін ня 
ни ми до дат ко во бу ло роз роб ле но па нель 
ке ру ван ня та ін ди ка ції – ПКІ), на да ний 
мо мент на ба зі се рії «Ті расП» мож ли во ор га-
ні зу ва ти до трьох на прям ків по же же га сін ня;
★ мо дуль бар’єр но го іс к ро за хис ту – МБІ2, 
по ява яко го до зво ляє за сто со ву ва ти се рію 
для по жеж но го мо ні то рин гу ви бу хо не без-
печ них при мі щень, до дат ко во у ви бу хо за хи-
ще но му ви ко нан ні бу ло ви пу ще но по жеж ні 
спо ві щу ва чі СП4Т, світ ло ві та світ лоз ву ко ві 
опо ві щу ва чі ОСЕх та ОСЗЕх.

При ла ди управ лін ня і за трим ки (ПУіЗ) 
«Ті рас1» та «Ті рас2/4» ста ли про дов жен-
ням ево лю ції мо ду лів управ лін ня по же же-
га сін ням та до зво ли ли знач но спрос ти ти 
ко рис ту ваць кий ін тер фейс в той же час 
збіль шив ши фун к ці о наль ність при ла ду 
по пе ред ньо го по ко лін ня (МУП).

ПУіЗ «Ті рас1»
ПУіЗ «Ті рас1» – при лад ке ру ван ня сис те-

мою ста ці о нар но го по же жо га сін ня, роз роб-
ле ний у від по від нос ті до ви мог ДСТУ 
44691:2003, для ви ко ри стан ня з мо ду ля ми 
га зо во го, по рош ко во го та аеро золь но го 
ти пів. Він не має сво го дже ре ла жив лен ня, 
то му жи вить ся від зов ніш ньо го дже ре ла 
або від устат ку ван ня елек т ро жив лен ня 
ППКП. Ви го тов ля єть ся у ме та ле во му кор пу-
сі з за хис том від впли ву кла су IP30 згід но 
EN60529, та кла сом B діа па зо ну тем пе ра тур 
екс плу а та ції (від мі нус 20 0С до + 50 0С). 
При зна че ний для ро бо ти в скла ді сис те ми 

по жеж ної сиг на лі за ції, та ре алі за ції од нієї 
зо ни по же жо га сін ня (рис. 1).

При зна че ний ви ко ну ва ти на ступ ні фун к ції:
★ прий нят тя рі шен ня про за пуск по же жо-
га сін ня по двох не за леж них вхо дах від СПС, 
які пра цю ють по ал го рит му «і»;
★ фор му ван ня за трим ки на ева ку а цію;
★ увім к нен ня опо ві щен ня про за пуск га сін ня;
★ по дан ня сиг на лу ке ру ван ня на уста нов ку 
по же жо га сін ня;
★ фор му ван ня ви хід них сиг на лів про різ ні 
ре жи ми ро бо ти;
★ руч не за пус кан ня та ава рій не зу пи нен ня 
сис те ми.

Рисунок1 – Основ ні ком по нен ти ав то ма-
тич ної сис те ми про ти по жеж но го за хис ту:

1 – ав то ма тич ні по жеж ні спо ві щу ва чі;
2 – руч ні по жеж ні спо ві щу ва чі;
3 – опо ві щу вач про по же жу;
4 – ре лей ні мо ду лі;
5 – при стрій ава рій но го зу пи нен ня (ПАЗ);
6 – при стрій руч но го за пус кан ня (ПРЗ);
7 – уста нов ка по же жо га сін ня;
8 – опо ві щен ня про за пуск сис те ми га сін ня;
9 – блок жив лен ня;
10 – тех но ло гіч не об лад нан ня (вен ти ля-

ція, за слін ки та ін ше).
При лад фун к ці о нує в вось ми ре жи мах 

ро бо ти, які ха рак те ри зу ють ся на ступ ни ми 
особ ли вос тя ми:

★ ре жим «Спо кій» (чер го вий ре жим) – 
ре жим ро бо ти, ко ли не при сут ній жо ден з 
ниж че на ве де них ре жи мів;
★ ре жим «Ува га» – от ри ман ня пер шо го з 
двох сиг на лів ак ти ва ції від сис те ми по жеж-
ної сиг на лі за ції (СПС);
★ ре жим «Акти ва ція» – от ри ман ня обох 
не об хід них сиг на лів ак ти ва ції від СПС або 
от ри ман ня сиг на лу ак ти ва ції від вхо ду руч-
но го за пус ку (РП). Під час ре жи му ак ти ва ції 
пра цює опо ві щен ня про ева ку а цію та йде 
зво рот ній від лік ча су за трим ки на ева ку а цію 
(як що за трим ку пе ред ба че но);
★ ре жим «Спра цю ван ня» (га сін ня) – нас тає 
пі сля ре жи му «Акти ва ції». Під час ре жи му 
ак ти ва ції пра цює опо ві щен ня про ева ку а-
цію, та ви да єть ся ко ман да на за пуск уста-
нов ки по же жо га сін ня;
★ ре жим «Спра цю ван ня 2» – як мож ли ве 
про дов жен ня ре жи му спра цю ван ня, ко ли очі-
ку єть ся під твер д жен ня ви пус ку вог не гас ної 
ре чо ви ни. Інди ка ція ре жи мів «Спра цю ван ня» 
та «Спра цю ван ня 2» від різ ня єть ся ін ди ка цією, 
що опи са на в ке рів ниц т ві ко рис ту ва ча;
★ ре жим «Руч ний (ви мкнен ня ав то ма ти-
ки)» – ре жим, в яко му ПУіЗ не ре агує на 
от ри ман ня сиг на лів ак ти ва ції від СПС, пе ре-
ве ден ня в ре жим ак ти ва ції мож ли во тіль ки 
че рез вхід руч но го пус ку («РП»);

Швид ке ре агу ван ня – за по ру ка збе ре жен ня май на

Рис . 1

Рис . 2 . Приклад використання приладу (ПУіЗ Тірас1) в системі газового 
пожежогасіння
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★ ре жим «Не справ ність» – нас тає, як що 
ви яв ле на не справ ність од нієї з кон т ро льо ва-
них фун к цій (табл. 2.1, кон т ро льо ва ні ко ла);
★ ре жим «Ви мкнен ня» – руч не від клю чен-
ня де яких фун к цій, при яко му при лад не 
об роб ляє ви мкне ні вхід ні ко ла, або не ви дає 
ко ман ди ке ру ван ня на ви мкне ні ви хо ди.

ПУіЗ має 4 рів ні до сту пу:
Пер ший рі вень – мож на одер жу ва ти 

ін фор ма цію, без по пе ред ніх руч них опе ра цій 
(ін ди ка ція), ви мкну ти звук (кноп ка «Звук»), 
пе ре ві ри ти ін ди ка цію (кноп ка «Інди ка то ри»);

Дру гий рі вень – мож на здій с ню ва ти 
на ступ ні опе ра ції:
★ ски дан ня ре жи мів ак ти ва ції та спра цю-
ван ня;
★ ви мкнен ня та по втор не увім к нен ня ви хо-
ду на уста нов ку по же жо га сін ня (кноп ка 
«НАПР.»);
★ ви мкнен ня вхо ду руч но го пус ку (кноп ка «РП»);
★ пе ре ве ден ня ПУіЗ в ре жим руч ний 
(«ви мкнен ня ав то ма ти ки»).

До ступ до дру го го рів ня здій с ню єть ся за 
до по мо гою клю ча Touch Memory.

Тре тій рі вень:
★ під рі вень 3а: тех ніч не об слу го ву ван ня. 
До ступ до тре тьо го рів ню здій с ню єть ся за 
до по мо гою ін стру мен ту та до дат ко во об ме-
же ний там пе ром при ла ду.
★ під рі вень 3б: мож ли ва змі на кон фі гу ра ції 
при ла ду пі сля до сяг нен ня рів ня 3а: ал го-
рит мів ро бо ти, ча со вих ін тер ва лів і т.д.

Чет вер тий рі вень – ре монт ППКП, за мі на 
про грам ноапа рат них за со бів. До ступ до чет-
вер то го рів ня здій с ню єть ся за до по мо гою 
спе ці аль но го ін стру мен ту. До ступ до чет вер то-
го рів ня кон т ро лює ке рів ниц т во ко рис ту ва ча.

ПУіЗ «Ті рас 2/4»
ПУіЗ «Ті рас2/4» – на від мі ну від ПУіЗ 

«Ті рас1» є ком бі но ва ним при ла дом, який 
за без пе чує фун к ції ППКП та ПУіЗ. При лад 
міс тить у сво є му скла ді ППКП на 8 зон, 4 із 
яких ке ру ють пе ре да ван ням сиг на лів ак ти-
ва ції, та два вбу до ва них при строї управ лін-
ня і за трим ки. При лад від по ві дає ви мо гам 
ДСТУ EN542:2003, ДСТУ EN544:2003 та 
ДСТУ EN44691:2003 для ви ко ри стан ня з 
мо ду ля ми га зо во го, по рош ко во го та аеро-
золь но го ти пів. Ви го тов ля єть ся у ме та ле во-
му кор пу сі з за хис том від впли ван ня кла су 
IP30 згід но EN60529, та кла сом А діа па зо ну 
тем пе ра тур екс плу а та ції (від мі нус 5 0С до + 
40 0С). При лад при зна че но для ре алі за ції 
ав то ма тич них сис тем про ти по жеж но го 
за хис ту (АСПЗ) на дві зо ни по же жо га сін ня 
(рис. 2.1) та по бу до ви сис те ми по жеж ної 
сиг на лі за ції єм ніс тю до 4х зон.

ПуіЗ «Ті рас 2/4», ієрар хія яко го зоб ра же-
на на рис. 2, ви ко нує на ступ ні фун к ції:
★ прий нят тя рі шен ня про за пуск по же жо-
га сін ня по спра цю ван ню спо ві щу ва чів в 
двох зо нах, які пра цю ють по ал го рит му «і»;
★ фор му ван ня за трим ки на ева ку а цію;

★ увім к нен ня опо ві щен ня про за пуск га сін ня;
★ по дан ня сиг на лу ке ру ван ня на уста нов ку 
по же жо га сін ня;
★ фор му ван ня ви хід них сиг на лів про різ ні 
ре жи ми ро бо ти;
★ руч не за пус кан ня та ава рій не зу пи нен ня 
сис те ми.

Особ ли вос ті ре жи мів ро бо ти ПУіЗ «Ті рас 
2/4» (прий маль нокон т роль на час ти на):
★ ре жим «Спо кій (чер го вий ре жим)» – 
ре жим ро бо ти, ко ли не при сут ній ні один з 
ниж че на ве де них ре жи мів;
★ ре жим «По же жа» – ви яв ле но спра цю ван ня 
ав то ма тич но го або руч но го спо ві щу ва ча на 
ППКП. Під час ро бо ти да но го ре жи му пра цює 
опо ві щен ня про по же жу, ак ти ву ють ся сиг на-
ли на тех но ло гіч не об лад нан ня та пе ре да ван-
ня спо ві щен ня на ПЦПС (як що пе ред ба че но);
★ ре жим «Збіг» – ви ко на на од на з кіль кох 
обо вяз ко вих ви мог для пе ре хо ду в ре жим 
«По же жа» (на прик лад, спра цю ван ня пер-
шо го з двох обо вяз ко вих спо ві щу ва чів, або 
од нієї з двох зон);
★ ре жим «Не справ ність» – нас тає, як що 
ви яв ле на на справ ність од нієї з кон т ро льо-
ва них фун к цій;
★ ре жим «Ви мкнен ня» – руч не від клю чен-
ня де яких фун к цій, при яко му при лад не 
об роб ляє ви мкне ні вхід ні ко ла, або не ви дає 
ко ман ди ке ру ван ня на ви мкне ні ви хо ди.

Се ред ре жи мів ро бо ти, при зна че них 
ви ключ но для за без пе чен ня управ лін ня 
уста нов ка ми по же же га сін ня слі ду ю чі:
★ ре жим «Ува га» – от ри ман ня пер шо го з 
двох сиг на лів ак ти ва ції від СПС;
★ ре жим «Акти ва ція» – от ри ман ня обох 
не об хід них сиг на лів ак ти ва ції від СПС або 
от ри ман ня сиг на лу ак ти ва ції від вхо ду руч-
но го за пус ку (РП). Під час ре жи му ак ти ва ції 
пра цює опо ві щен ня про ева ку а цію та йде 
зво рот ній від лік ча су за трим ки на ева ку а цію 
(як що за трим ку пе ред ба че но);
★ ре жим «Спра цю ван ня» (га сін ня) – нас тає 
пі сля ре жи му «Акти ва ції», який суп ро вод-
жу єть ся опо ві щен ням про ева ку а цію, та 
ви да єть ся ко ман да на за пуск уста нов ки 
по же же га сін ня;
★ ре жим «Спра цю ван ня 2» – як мож ли ве 
про дов жен ня ре жи му спра цю ван ня, ко ли очі-
ку єть ся під твер д жен ня ви пус ку вог не гас ної 
ре чо ви ни. Інди ка ція ре жи мів «Спра цю ван ня» 
та «Спра цю ван ня 2» від різ ня єть ся ін ди ка цією, 
що опи са на в ке рів ниц т ві ко рис ту ва ча;
★ ре жим «Руч ний» (ав то ма ти ку ви мкне но) 
– ре жим, в яко му ПУіЗ не ре агує на от ри-
ман ня сиг на лів ак ти ва ції від СПС, пе ре ве-
ден ня в ре жим ак ти ва ції мож ли ве тіль ки 
че рез вхід руч но го пус ку (РП);
★ ре жим «Бло ку ван ня» (від мі на га сін ня) – 
ви ко на на од на з умов зу пин ки сис те ми, 
опи са них в ке рів ниц т ві ко рис ту ва ча.

Важ ко уяви ти на скіль ки якіс но змі ни ло ся 
б жит тя люд ст ва без по жеж. ПУіЗ «Ті рас1» 
та ПУіЗ «Ті рас2/4» – не па на цея від сти хій-
них лих, про те це на дій ний по міч ник, який 
пра цює на бла го лю ди ни, та збе ре жен ня її 
до мів ки, май на та жит тя.

ТОВ «Тірас12»,
тел .: (0432) 523103

тел ./факс: 523046
email: market@tiras .ua
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Рис . 3 . Приклад використання приладу (ПУіЗ Тірас2/4) в системі газового 
пожежогасіння
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