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Під при ємс тво ТОВ «Ті рас\12» зав жди
кро кує в но гу з ча сом.    Ре зуль та том ба га -
то річ но го дос ві ду, кро піт кої пра ці та ба -
жан ня за без пе чи ти ук ра їн сько го спо жи ва -
ча су час ною та дос туп ною сис те мою по -
жеж но го за хис ту є на ша ос тан ня роз роб -
ка: СПСА «Ті ра с�А» – сис те ма по жеж ної
сиг на лі за ції ад рес на. Да на сис те ма ство ре -
на з ви ко рис тан ням пе ре до вих тех но ло гій,
су час но го ди зай ну та від по від нос ті до єв -
ро пей ських стан дар тів EN 54, про що свід -
чать от ри ма ні сер ти фі ка ти від Дер жав но го
цен тру сер ти фі ка ції МНС Ук ра ї ни, зокрема,
сертифікат № UA 1.016.0143681�12. 

На ук ра їн сько му рин ку по жеж ної без пе ки
вже пред став ле но не ма ло ад рес них по жеж -
них сис тем, про те у від но шен ні ці на/якість
СПСА «Ті ра с\А» зай має гід не міс це в да но -
му сег мен ті рин ку.

СПСА «Ті ра с\А» приз на че на для за без пе -
чен ня ад рес ною по жеж ною сиг на лі за ці єю
різ но ма ніт них об'єк тів (виз на че них ДБН
В.2.5\56\2010): офіс них цен трів, тор гі вель -
но\ роз ва жаль них ком плек сів, ба га то по вер -
хо вих бу дин ків, го те лів, склад ських та ви -
роб ни чих спо руд і т.п., для яких є не об хід -
ність точ ної іден ти фі ка ції міс ця ви ник нен ня
заг ро зи ма те рі аль ним цін нос тям, ви да чі
тек сто вої ін фор ма ції про міс цез на ход жен ня
під кон троль них зон, світ ло\ зву ко во го опо -
ві щен ня пер со на лу про факт ви ник нен ня
по же жі, пе ре да ван ня сиг на лів на пульт цен -
тра лі зо ва но го спос те ре жен ня че рез про від -
ні та без про від ні ка на ли зв'яз ку, а та кож
для ке ру ван ня по же жо га сін ням за до по мо -
гою ПУ іЗ «Ті рас\1». 

Зав дя ки ба га то фун кці о наль ній па не лі
ке ру ван ня мож ли во здій сню ва ти на лаш ту -
ван ня та прог ра му ван ня сис те ми, до то го
ж на дис плеї, крім ро бо чої ін фор ма ції, ві -
доб ра жа ють ся під каз ки, що доз во лить
зап рог ра му ва ти сис те му без не об хід нос ті
ви ко рис тан ня до дат ко вих тех ніч них до ку -
мен тів (пас пор тів, інс трук цій, то що). Су -
час ний ди зайн та не ве ли кий роз мір га ран -
тує гар мо ній не по єд нан ня з будь\яким ін -
тер'єром, а під ви ще ний за хист кор пу су
збе ре же при лад від не пе ред ба чу ва них зов -
ніш ніх впли вів. 

От же, те пер роз гля не мо струк ту ру сис те -
ми СПСА «Ті ра с\А», яка вже виз ва ла ве ли ку
за ці кав ле ність у ба га тьох спе ці а ліс тів, які
працюють у сфе рі по жеж ної без пе ки.

Ор га ні за ція сис те ми по бу до ва на за прин -
ци пом «де ре во», що дає змо гу роз мі щу ва -
ти при ла ди роз ши рен ня в різ них кор пу сах,

або на різ них по вер хах ба га то по вер хо вих
бу дин ків, мі ні мі зу вав ши при цьо му вит ра ти
ка бель ної про дук ції.

Особ ли вос тя ми СПСА «Ті ра с\А» є:
★ за без пе чен ня галь ва ніч ної розв'яз ки ін -
тер фей су CAN, що збіль шує стій кість  сис -
те ми до гро зо вих за вад і є особ ли во ак ту -
аль ним на дов гих лі ні ях та на по віт ря них лі -
ні ях між бу дів ля ми;
★ мож ли вість ви ко нан ня від га лу жень від
ін тер фей су CAN, що на дає мож ли вість еко -
но ми ти ка бель ну про дук цію за ра ху нок від -
сут нос ті не об хід нос ті по вер та ти про від ни ки
в зво рот но му нап рям ку;
★ спо ві щу ва чі міс тять фун кцію са мо ді аг -
нос ти ки та іні ці а ти ви в пе ре да ван ні спо ві -
щень на ППКП.

Ос нов ні па ра мет ри СПСА «Ті ра с\А»:
★ мак си маль на кіль кість ад рес них ком по -
нен тів – 2000 (16*125);
★ мак си маль на кіль кість ад рес них 
кі лець – 16;
★ мак си маль на кіл кість зон – 500;
★ мак си маль на кіль кість ви хо дів 250.

До скла ду СПСА «Ті ра с�А» вхо дять нас -
туп ні ком по нен ти:

1. ППКП «Ті ра с\А» – при лад прий маль -
но\ кон троль ний ад рес ний у скла ді:

\ БК – блок ке ру ван ня.
\ АПК – ад рес на па нель ке ру ван ня.

2. АМР – ад рес ний мо дуль роз ши рен ня.
3. АПР –  ад рес ний прис трій роз ши рен ня.
4. Ад рес ні по жеж ні спо ві щу ва чі (ди мо ві,

теп ло ві, ком бі но ва ні, руч ні)
5. Мо ду лі вво ду\ ви во ду (АМ\1, АМ\2,

АМ\3, АМ\8)
6. Бло ки жив лен ня 
Док лад ні ше про кож ний з прис тро їв: 
1. ППКП «Ті ра с�А» – при лад прий маль но� -

кон троль ний ад рес ний
ППКП «Ті ра с\А» має жур нал по дій, який

міс тить ся в енер го не за леж ній пам'яті та
мо же вмі щу ва ти до 1000 по дій.

При лад має вбу до ва ний USB\ прог ра ма -
тор, що доз во ляє  здій сни ти на лаш ту ван ня
фун кцій при ла ду ППКП «Ті ра с\А» під кон -
фі гу ра цію кон крет но го об'єк та та/або ко -
рис ту ва ча, а та кож для онов лен ня вер сій
прог рам но го за без пе чен ня са мо го при ла ду
(ка бель для під клю чен ня USB\ прог ра ма то -
ру до ПК пос тав ля єть ся з ППКП).

В ППКП є мож ли вість збе ре жен ня на лаш -
ту вань при ла ду в ПК (в ок ре мо му фай лі) і
опе ра тив не їх від нов лен ня. Збе ре жен ня ін -
фор ма ції про на лаш ту ван ня мож ли ві ли ше
при ви ко рис тан ні спе ці аль но го ПЗ.

До ППКП є мож ли вість че рез мо дуль
АМ3 по ін тер фей су RS\485 під клю чи ти
при ла ди – ППКП  «Ті рас\8П», «Ті рас\16П»,
ПУ іЗ «Ті рас\1». – (да на фун кція бу де дос -
туп на в 1\му квар та лі 2013 ро ку).

До скла ду ППКП «Ті ра с"А» вхо дять нас -
туп ні скла до ві:

\ БК – блок ке ру ван ня. Сер це сис те ми. За -
без пе чує зв'язок між всі ма ком по нен та ми
сис те ми, об роб ку ко манд та спо ві щень,

збе рі ган ня всіх на лаш ту вань, жур на лів, за -
без пе чує ре а лі за цію зв'яз ку з ПЦПС. Блок
ке ру ван ня ви ко на ний в ок ре мо му ме та ле -
во му кор пу сі, в  яко му та кож роз мі ще но
дже ре ло жив лен ня по туж ніс тю 50 Вт, за -
ряд жаль ний прис трій, від сік для аку му ля -
тор ної ба та реї та два до дат ко вих міс ця для
мо ду лів АМР.

\ АПК – ад рес на па нель ке ру ван ня. Ви ко -
рис то ву єть ся для ін ди ка ції спо ві щень та ке -
ру ван ня сис те мою. Ви ко на на в ок ре мо му
ме та ле во му кор пу сі з ве ли ким мо нох ром -
ним гра фіч ним дис пле єм з роз діль ною
здат ніс тю 480*320 то чок. 

Зв'язок з БК ре а лі зо ва но за до по мо гою
двох CAN\ ін тер фей сів (ос нов но го та ре зер -
вно го), що за без пе чує ве ли ку швид ко дію та
на дій ність об мі ну.

В ком плек та ції сис те ми мо же бу ти од на
або дві АПК, в за леж нос ті від за мов лен ня.

2. АМР – ад рес ний мо дуль роз ши рен ня.
Го лов на фун кція  – ре а лі за ція од но го ад -
рес но го кіль це во го шлей фа, або двох ад -
рес них ра ді аль них шлей фів. Ви ко на ний у
виг ля ді ок ре мо го мо ду ля, приз на че но го
для вста нов лен ня в кор пус БК. Мак си -
маль на кіль кість в сис те мі – 2 шт. (об ме -
жен ня кор пу су БК).  АМР до дат ко во має
чо ти ри ре лей них ви хо ди для під клю чен ня
опо ві щен ня та чо ти ри уні вер саль них вхо -
ди/ви хо ди. 

3. АПР (прис трій роз ши рен ня ад рес ний) –
це АМР в ок ре мо му кор пу сі, фун кції ті ж. 

Жив лен ня мо ду лів АМР та АПР за без пе -
чу єть ся зов ніш нім бло ком жив лен ня
БЖ\1230 (єм ність аку му ля тор ної ба та реї 18
А*год), один блок жив лен ня на ко жен мо -
дуль або БЖ\1220 (єм ність аку му ля тор ної
ба та реї 33 А*год) один блок жив лен ня на
два мо ду ля.

Мак си маль на кіль кість мо ду лів в сис те мі
(АМР, АПР та АМ\8 ра зом) – до 16 шт.

4. Ад рес ні по жеж ні спо ві щу ва чі:
Спо ві щу вач СПД�А
Спо ві щу вач по жеж ний ди мо вий оп тич ний

точ ко вий ад рес ний СПД\А приз на че но для
ви яв лян ня по же жі на ран ній ста дії в зак ри -
тих при мі щен нях бу ді вель та спо руд. Спо ві -
щу вач ре а гує на пе ре ви щен ня де я ко го по -
ро гу кон цен тра ції ди му в се ре до ви щі що
охо ро ня єть ся. 

Спо ві щу вач СПД\А має вбу до ва ний ізо ля -
тор ко рот ко го за ми кан ня.

Спо ві щу вач СПТ�А
Спо ві щу вач по жеж ний теп ло вий точ ко вий

СПТ\А приз на че ний для ви яв лян ня по же жі
по пе ре ви щен ню по ро гу тем пе ра ту ри в се -
ре до ви щі що охо ро ня єть ся. Спо ві щу вач від -
по ві дає кла сам А1/А1R, А2/А2R та В/BR. На -
лаш ту ван ня кла сів спо ві щу ва чів здій сню -
ють ся за до по мо гою ви нос ної кла ві а ту ри
(АПК).

Спо ві щу вач СПТ\А має вбу до ва ний ізо ля -
тор ко рот ко го за ми кан ня.

Спо ві щу вач СПК�А
Спо ві щу вач по жеж ний ком бі но ва ний

СПК\А вмі щує в со бі фун кці о наль ні мож ли -
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вос ті СПД\А та СПТ\А та має ті ж са мі ха рак -
те рис ти ки.

Спо ві щу вач СПК\А має вбу до ва ний ізо ля -
тор ко рот ко го за ми кан ня.

Спо ві щу вач СПР�А
Спо ві щу вач по жеж ний руч ний СПР\А

приз на че ний для по да ван ня сиг на лу по -
жеж ної три во ги на ППКП вруч ну. Спо ві щу -
вач від по ві дає ти пу В. 

5. Мо ду лі вво ду� ви во ду:
Мо дуль вво ду� ви во ду АМ�1
Мо дуль вво ду\ ви во ду АМ\1 приз на че ний

для під клю чен ня не ад рес них ком по нен тів
до ад рес но го ко ла. АМ\1 має один па ра мет -
рич ний вхід, який зда тен під три му ва ти
струм на ван та жу ван ня до 0,6 мА (до 6 не ад -
рес них ком по нен тів). 

Жи вить ся АМ\1 від ад рес но го ко ла.
Мо дуль вво ду� ви во ду АМ�2
Мо дуль вво ду\ ви во ду АМ\2 приз на че ний

для ор га ні за ції галь ва ніч ної розв'яз ки лі нії
зв'яз ку між мо ду ля ми АПР, АМ8, які зна хо -
дять ся в різ них спо ру дах чи при мі щен нях.
Та кож АМ\2 доз во ляє збіль ши ти мак си -
маль ну дов жи ну лі нії зв'яз ку в два ра зи та
ор га ні зу ва ти бо ко ві\ ра ді аль ні від га лу жен ня
ве ли кої дов жи ни.

Мо дуль вво ду� ви во ду АМ�3
Мо дуль вво ду\ ви во ду АМ\3 – приз на че -

ний для об мі ну ін фор ма ці єю з ана ло го ви ми
пе ри фе рій ни ми прис тро я ми ад рес ної сис -
те ми. За до по мо гою мо ду ля вво ду\ ви во ду
АМ\3 до ад рес ної сис те ми мож ли во під -
клю чи ти ППКП «Ті рас\8П», «Ті рас\16П»,
ПУ іЗ «Ті рас\1» та МРЛ\8 (мо дуль вво ду\ ви -
во ду АМ\3 бу де впро вад же но у ви роб ниц -
тво в 1\му квар та лі 2013 ро ку).

Мо дуль вво ду� ви во ду АМ�8
Мо дуль вво ду\ ви во ду АМ\8 приз на че ний

для збіль шен ня кіль кос ті фі зич них вхо дів
та ви хо дів сис те ми. Ко жен мо дуль має 4 ре -
лей них ви хо ди з пе ре кид ним кон так том
(«чис тий» кон такт), 2 уні вер саль них вхо -
ди\ ви хо ди приз на чен ня яких за ле жить від
зап рог ра мо ва них на лаш ту вань та 2 па ра -
мет рич них вхо ди.

6. Бло ки жив лен ня. 
БЖ1230, БЖ 1220 – приз на че ні для за -

без пе чен ня зов ніш ньо го жив лен ня еле мен -
тів ад рес ної сис те ми під клю че них до ад рес -
ної лі нії АМР, АПР (БЖ1230 роз ра хо ва ний
під АКБ 7\18 А*г, БЖ1220 роз ра хо ва ний під
АКБ 7\33 А*г). 

Як ба чи мо, СПСА «Ті ра с\А» – це пов ний
ком плекс за со бів по жеж ної сиг на лі за ції,
який мо же за без пе чи ти об'єк ти різ но ма -
ніт ної склад нос ті су час ним, на дій ним та,
го лов не, дос туп ним про ти по жеж ним за -
хис том у від по від нос ті до ви мог ДБН
В.2.5\56\2010.

м. Вінниця
тел.: 0432 523�103
тел./факс: 523�046

e�mail: market@tiras.ua
www.tiras.ua
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