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Го во ря чи про ви мо ги, які клі єнт ви су ває
до охо рон них при ла дів, не мож на оми -
ну ти ува гою їх ба га то фун кці о наль ність

та мож ли вість ди на міч но змі ню ва тись під
швид коп лин ні умо ви жит тя в се ре до ви щі,
що нас ото чує. Ад же усім зро зу мі ло, що бе -
ру чи пев ний об'єкт під охо ро ну клі єнт перш
за все спо ді ва єть ся, що жо ден ку то чок при -
мі щен ня не за ли шить ся без наг ля ду, жод на
кім на та не бу де поз бав ле на ці ло до бо во го
кон тро лю та ор га ні за ції без пе ки.

Са ме то му по я ва на рин ку тех ніч них за со -
бів охо рон ної сиг на лі за ції при ла ду «Орі -
он\8.128», ви роб ниц тва ТОВ «СБІ», от ри -
ма ла схва лен ня від спе ці а ліс тів, що пра цю -
ють в охо рон ній сфе рі, та клі єн тів, які ба -
жа ють спа ти спо кій но, за без пе чив ши свою
не ру хо мість та ма те рі аль ні цін нос ті від
про тип рав них за зі хань. При лад прий маль -
но\ кон троль ний охо рон ний «Орі он\8.128»
приз на че ний для при йо му по ві дом лень від
охо рон них і па ра мет рич них спо ві щу ва чів
(шлей фів сиг на лі за ції) або ін ших прий -
маль но\ кон троль них при ла дів; пе рет во -
рен ня сиг на лів; ви да чі по ві дом лень для
без по се ред ньо го сприй нят тя лю ди ною,
вклю чен ням зву ко вих і світ ло вих опо ві щу -
ва чів; по даль шої пе ре да чі по ві дом лень по
ре лей них ви хо дах або по ра ді о ка на лу на
пульт цен тра лі зо ва но го спос те ре жен ня.
Да лі ці по ві дом лен ня об роб ля ють ся опе ра -
то ром пуль та, який, в за леж нос ті від ха рак -
те ру от ри ма ної ін фор ма ції, прий має від по -
від ні мі ри.

Ра ні ше спе ці а ліс та ми ТОВ «СБІ» бу ло ви -
пу ще но се рію охо рон них при ла дів, які мог -
ли обс лу го ву ва ти від по від но 2, 4, 8 та 16
зон. Сьо год ніш ні умо ви жит тя зму шу ють
на се лен ня силь ні ше дба ти про без пе ку та
збе ре жен ня май на, в той же час не за бу ва -
ю чи про еко но мію  на кож но му ета пі — від
про ек ту ван ня до без по се ред ньо го вті лен ня
за со бів сиг на лі за ції в жит тя. То му бу ло ви -
рі ше но ви пус ти ти при лад, який, бу ду чи од -
но час но ви со ко єм ніс ним, не зму шу вав би
клі єн та пе реп ла чу ва ти за зай ві не пот ріб ні
для кон крет но го об'єк ту зо ни охо ро ни.

Сам ба га то зон ний мо дуль ний при лад
«Орі он 8.128» скла да єть ся з та ких 
ком по нен тів:
★ блок мік ро кон тро лер но го ке ру ван ня
(БМК), який за без пе чує пе ре да чу три вож -
них спо ві щень на пульт цен тра лі зо ва но го
спос те ре жен ня по нас туп них ка на лах зв’яз -
ку: Et her net; GSM (CSD та GPRS ка на ли);
зай ня ті те ле фон ні лі нії. Має мож ли вість
дуб лю ван ня ка на лів пе ре да чі дан них за до -
по мо гою від по від них мо ду лів, що під клю -
ча ють ся до БМК (бло ку мік ро кон тро лер но -
го ке ру ван ня). При від сут нос ті ме ре же во го
жив лен ня за без пе чує ав то ма тич ний пе ре хід
на ре зер вне дже ре ло;
★ прис трій на ро щу ван ня шлей фів та ви хо -
дів (ПНШВ), що приз на че ний для під клю -
чен ня до БМК до дат ко вих шлей фів сиг на лі -
за ції (до вось ми) та ви хо дів «Від кри тий ко -
лек тор» (до чо ти рьох). Кож ний ПНШВ має
та кож роз’єми   для під клю чен ня зчи ту ва ча
клю чів To uch Me mory, двох світ ло ді о дів
«ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЕ», си ре ни та роз’єм  для

під клю чен ня мо ду ля на ро щу ван ня шлей фів
(МНШ); 
★ мо дуль на ро щу ван ня шлей фів (МНШ).
Приз на че ний для до дат ко во го під клю чен ня
вось ми шлей фів сиг на лі за ції (ШС) до БМК
або ПНШВ;
★ мо дуль, який приз на че ний для пе ре да чі
да них в ка на лі зв'яз ку Et her net (ло каль на
комп'ютер на ме ре жа);
★ мо дуль, який приз на че ний для пе ре да чі
да них в ка на лі GSM\зв'яз ку (го ло со вий
стіль ни ко вий ка нал та ка нал GPRS);
★ мо дуль, який приз на че ний для пе ре да чі
да них по зай ня тій або ви ді ле ній про від ній
те ле фон ній  лі нії;
★ гру по ва кла ві а ту ра, яка приз на че на для
пос та нов ки/знят тя гру пи ШС, а та кож змі ни
ко ду ко рис ту ва ча. До гру по вої кла ві а ту ри
мож на  під клю чи ти два ШС, ви нос ний світ -
ло ді од та зчи ту вач клю чів To uch Me mory; 
★ рі дин но\ крис та ліч на (LCD) кла ві а ту ра,
приз на че на для змі ни кон фі гу ра ції при ла ду,
приз на чен ня та змі ни ко ду дос ту пу ад мі ніс -
тра то ра при ла ду та ко ду дос ту пу до тре тьо -
го рів ня. Має мож ли вість під клю чен ня двох
ШС та двох ке ро ва них прис тро їв че рез ви -
хо ди ти пу «Від кри тий ко лек тор». Кож на
кла ві а ту ра, як гру по ва так і рі дин но\ крис та -
ліч на має свій по ряд ко вий но мер що приз -
на ча єть ся за до по мо гою DIP – пе ре ми ка чів
які вста нов лен ні з зад ньої сто ро ни пла ти. 

В ос но ві ро бо ти при ла ду зна хо дить ся
мож ли вість під клю чен ня вось ми ШС до
пла ти БМК, та мож ли вість роз ши рен ня до
128 ШС за до по мо гою ПНШВ та МНШ. Він
приз на че ний для без пе рер вної ці ло до бо вої
ро бо ти в при мі щен нях з ре гу льо ва ни ми клі -
ма тич ни ми умо ва ми при від сут нос ті пря мо -
го впли ву клі ма тич них фак то рів зов ніш ньо -
го се ре до ви ща.

Нор маль ні умо ви фун кці о ну ван ня при ла -
ду «Орі он 8.128»:
★ тем пе ра ту ра нав ко лиш ньо го се ре до ви -
ща від  +15 до +25°С;
★ від нос на во ло гість від 30 до 80%;
★ ат мос фер ний тиск від 86 до 107 кПа.

Гра нич ні умо ви фун кці о ну ван ня при ла ду
«Орі он 8.128»:
★ тем пе ра ту ра нав ко лиш ньо го се ре до ви -
ща від  +5 до +40°С;
★ від нос на во ло гість  до 95% при тем пе ра -
ту рі +35°С.

Елек тро жив лен ня при ла ду здій сню єть ся
від ме ре жі змін но го стру му нап ру гою
220 В (+22 В \ 33 В) час то тою 50±1 Гц, тоб -
то най час ті ше вжи ва ні ха рак те рис ти ки ме -
ре жі, для під клю чен ня до якої не пот ріб но
до дат ко во го ус тат ку ван ня. По туж ність, що
спо жи ва єть ся при ла дом в усіх ре жи мах
ро бо ти без під клю че них до ньо го ПНШВ,
гру по вих та рі дин но\ крис та ліч них кла ві а -
тур, а та кож зов ніш ніх світ ло вих та зву ко -
вих спо ві щу ва чів скла дає 30 Вт. Ре зер вне
елек тро жив лен ня при ла ду здій сню єть ся
від дже ре ла пос тій но го стру му (аку му ля -
то ра)нап ру гою 10,8 – 13,2 В та єм ніс тю 7
А*г. Струм, що спо жи ва єть ся від ре зер -
вно го дже ре ла елек тро жив лен ня у всіх ре -
жи мах ро бо ти (без ура ху ван ня спо жи ван -
ня до дат ко вих бло ків, зов ніш ніх опо ві щу -

ва чів та спо ві щу ва чів, і ре жи му пе ре да чі
по ві дом лен ня), не біль ше 200 мА, а в ре -
жи мі «Три во га», не біль ше 180 мА. При лад
за без пе чує без пе рер вну ро бо ту від ре зер -
вно го дже ре ла жив лен ня з ви хід ною нап -
ру гою від 10,6 В до  13,8 В при мі ні маль ній
ро бо чій тем пе ра ту рі мі нус 10°С не мен ше
12 год, з яких не мен ше 3 год в ре жи мі
«Три во га»  при мак си маль но му на ван та -
жен ні до дат ко ви ми бло ка ми. Та кож при -
лад за без пе чує ав то ма тич не пе ре ми кан ня
на жив лен ня від ре зер вно го дже ре ла при
зник нен ні нап ру ги ме ре жі 220 В 50 Гц і
зво рот не пе ре ми кан ня при від нов лен ні ме -
ре жі без ви да чі по мил ко во го по ві дом лен -
ня «Три во га». При під клю чен ні ре зер вно го
аку му ля то ра  до при ла ду нап ру га аку му ля -
то ра від ра зу ж за без пе чує пра цез дат ність
при ла ду. Ми го тін ня ін ди ка то ра «Ме ре жа»
вка зує на від сут ність нап ру ги ме ре жі 220 В
50 Гц. При зни жен ні нап ру ги жив лен ня  до
11,2  В – 10,8 В при лад пе ре дає на ПЦС по -
ві дом лен ня «Аку му ля тор роз ряд же ний» .
Вбу до ва ний блок за хис ту аку му ля то ра від
гли бо ко го роз ря ду за без пе чує від клю чен -
ня аку му ля то ра при зни жен ні нап ру ги
дже ре ла до 10,5 В – 10,6 В. 

Що до тех ніч них па ра мет рів ро бо ти, при -
лад має нас туп ні зна чен ня ве ли чин:
★ струм для жив лен ня спо ві щу ва чів, су -
мар ний по ви хо дах «+12 В»,  «ПВЫХ», не
біль ше 350 мА;
★ струм для жив лен ня си ре ни по ви хо ду
«СИР», не біль ше 500 мА;
★ струм для жив лен ня ви нос них світ ло ді о -
дів «ПОДТ1», «ПОДТ2», не біль ше 5 мА;
★ дов жи на лі нії зв'яз ку із кла ві а ту рою, не
біль ше 1000 м;
★ се ред ній на ро бі ток на від мо ву при ла ду,
год, не менш 20000 год.;
★ се ред ній час від нов лен ня пра цез дат нос ті
при ла ду, не біль ше 0,5 год.;
★ се ред ній тер мін служ би, не менш 
10 ро ків.  

Ще од ні єю пе ре ва гою ППКО «Орі он
8.128» є не ве ли кі га ба рит ні роз мі ри, які
сут тє во не від різ ня ють ся від по пе ред ніх
вер сій при ла дів ти пу «Орі он». 

Ус та нов ка й екс плу а та ція при ла ду про во -
дить ся згід но з ке рів ниц твом з екс плу а та ції,
що на да єть ся в ком плек ті пос тав ки. Конс -
трук ція при ла ду за без пе чує мож ли вість йо -
го ви ко рис тан ня в нас тін но му роз та шу ван -
ні. При лад пра цює із клю ча ми To uch Me -
mory сі мейс тва DS1990A ви роб ниц тва MA -
XIM (DAL LAS Se mi con duc tor). При не об хід -
нос ті ке ру ван ня при ла дом за до по мо гою
ра ді о ком плек ту «Ори он\РК» пот ріб но під -
клю чи ти ко до вий ра ді оп рий мач ра ді о ком -
плек ту, який пос тав ля єть ся за ок ре мим за -
мов лен ням. У та ко му ви пад ку при ла дом не
мож на бу де ке ру ва ти за до по мо гою клю чів
To uch Me mory. 

У пра цез дат но му ста ні при лад по ви нен
за без пе чу ва ти:
★ пос та нов ку/знят тя з охо ро ни вве ден ням
за ре єс тро ва но го чо ти риз нач но го ко ду дос -
ту пу [#];
★ пе ре хід в "Чер го вий ре жим" кож но го ШС
охо ро ни;
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★ ви да чу по ві дом лен ня  "Три во га" як при
об ри ві, так і при ко рот ко му за ми кан ні кож -
но го охо рон но го  ШС;
★ пра цез дат ність від аку му ля то ра.

Прог ра му ван ня при ла ду здій сню єть ся за
до по мо гою ви нос ної рі дин но\ крис та ліч ної
кла ві а ту ри. При прог ра му ван ні пе ред ба че но
два ре жи ми на лаш ту вань: ре жим ус та нов -
ни ка (тре тій рі вень дос ту пу) та ре жим ад мі -
ніс тра то ра.

В пер шо му ре жи мі здій сню єть ся прог ра -
му ван ня кон фі гу ра ції при ла ду. Іс ну ють нас -
туп ні ре жи ми ро бо ти ко рис ту ва чів для пер -
шо го рів ня дос ту пу — «Чер го вий ре жим
(під охо ро ною)»; «Три во га об рив(ШС під
охо ро ною)»; «Три во га за ми кан ня (ШС під
охо ро ною)»; «Чер го вий ре жим (зня то з
охо ро ни)»; «Три во га за ми кан ня (ШС зня то
з охо ро ни)»; «Три во га об рив (ШС зня то з
охо ро ни)»; «Від кри тий кор пус при ла ду
(Кла ві а ту ри)»; «Від лік ча су на ви хід»; «Від -
лік ча су на вхід»; «Прог ра му ван ня»; «Від -
сут ність 220В»; «Аку му ля тор роз ряд же ний
(від сут ній)»; «КЗ си ре ни,     Пвих «; «Пос та -
нов ка з нес прав ніс тю». 

В дру го му ре жи мі здій сню єть ся приз на -
чен ня ко дів та рів нів дос ту пу для ко рис ту ва -
чів при ла ду. Для прог ра му ван ня за вод -
ських ус та но вок не об хід но: 
★ від клю чи ти ме ре жу 220 В, від кри ти при -
лад і зня ти кле ми аку му ля то ра із при ла ду;
★ вста но ви ти джам пер на шти ро во му
з'єд ну ва чі JMP1 на БМК\8ТР у по ло жен ня
«ЗАВ» – прог ра му ван ня за вод ських 
ус та но вок;
★ по да ти нап ру гу жив лен ня на при лад. Че -
рез 5 се кунд піс ля по да чі нап ру ги жив лен ня
в енер го не за леж ну пам'ять бу дуть про пи са -
ні за вод ські ус та нов ки;
★ вста но ви ти джам пер на шти ро во му з'єд -
ну ва чі JMP1 на БМК\8ТР у по ло жен ня
«ПРОГ» для ре жи му прог ра му ван ня, або в
по ло жен ня «РАБ»  для ре жи му охо ро ни.

Для змі ни кон фі гу ра ції при ла ду не об хід -
но увій ти в  тре тій  рі вень дос ту пу. Змі на на -
лаш ту вань мож ли ва ли ше для тих ШС, які
не зна хо дять ся  під охо ро ною на мо мент
на лаш ту ван ня при ла ду. В тре тьо му рів ні
дос ту пу мож на пра цю ва ти в 8\ми під ме ню
по нас туп ним ка те го рі ям:
★ ка те го рія "Гру пи» (в да но му під ме ню
здій сню єть ся роз по діл ШС по гру пам. Мак -

си маль на кіль -
кість груп – 128);
★ ка те го рія
«Шлей фи» (Да не
під ме ню приз на -
че не для пе рег -
ля ду по точ но го
ста ну ШС (нор ма,
за ми кан ня, об -
рив), а та кож
приз на чен ня та -
ких ШС як «Три -
вож на кноп ка»,
«Ці ло до бо ві» та
«З об ме же ним
ча сом пам'яті
три во ги» як в
скла ді так і по за
будь\ я кою з груп.
Під ме ню шлей -
фи вклю чає в се -

бе нас туп ні сек ції: «По точ ний стан», «ШС із
зат рим кою», «ШС вхід ні ді ве рі», «ШС ко ри -
дор», «ШС три вож на кноп ка», «ШС ці ло до -
бо ві», «ШС з об ме же ним ча сом пам'яті три -
во ги»);
★ ка те го рія «Ви хо ди» (приз на че не для
прис во єн ня назв кож но му з ви хо дів «Від -
кри тий ко лек тор», вста нов лен ня ре жи мів
ро бо ти ви хо дів та роз по ді лен ня ШС на 
ви хо ди.);
★ ка те го рія «Кла ві а ту ри» (да не під ме ню
приз на че не для при пи су ван ня до БМК гру -
по вих та рі дин но\ крис та ліч них кла ві а тур.
Всьо го мож ли во при пи са ти п'ят над цять
кла ві а тур. Кож ній із кла ві а тур при пи су єть ся
свій по ряд ко вий но мер, від 1 до 15;
★ ка те го рія «Мо ду лі» (да не під ме ню приз -
на че не для при пи су ван ня до БМК бло ків на -
ро щу ван ня шлей фів та ви во дів. До кож но -
го ПНШВ мож на під клю чи ти ві сім  ШС, та
МНШ , який доз во ляє під клю чи ти  до дат ко -
во ще ві сім ШС. Всьо го мож ли во при пи са ти
до п’ят над ця ти ПНШВ, при цьо му не об хід но

вра хо ву ва ти, що за галь на кіль кість ШС
БМК, ПНШВ, МНШ шлей фів та кла ві а тур не
мо же пе ре ви щу ва ти 128 шт. Кож но му
ПНШВ приз на ча єть ся свій по ряд ко вий но -
мер, від 1 до 15;
★ ка те го рія «Ко му ні ка то ри» (приз на че на
для під клю чен ня та на лаш ту ван ня, мо ду лів
під клю чен ня до ме ре жі Et her net, ме ре жі
GSM та до за ня тої лі нії (на да лі \ ко му ні ка то -
ри), що приз на чен ні для об мі ну по ві дом -
лен ня ми з ПЦС.);
★ ка те го рія «Спец. Па ра мет ри» (вве де на в
при лад на ви па док як що не об хід но ввім кну -
ти/вим кну ти світ ло ді од ну ін ди ка цію пер шо -
го рів ня, вста но віть/зні міть мар кер
«ВКЛ/ВИКЛ». За за мов чу ван ням да на фун -
кція ввім кне на.); 
★ ка те го рія «Ча со ві па ра мет ри» (приз на че -
на для вве ден ня сис тем но го ча су, ча су  зву -
чан ня си ре ни, та ча су пам'яті три вог).

Ад мі ніс тра тор при ла ду во ло діє чет вер тим
рів нем дос ту пу та має мож ли вість приз на -
ча ти ко рис ту ва чів, вста нов лю ва ти їх ні пра ва
та ко ди дос ту пу, здій сню ва ти пе рег ляд жур -
на лу по дій, та ку ру ва ти дос ту пом до – 3\го
рів ня; ме ню «Ад мі ніс тра тор» скла да єть ся із
нас туп них під ме ню:

1 –  «Ко рис ту ва чі»;
2 –  «Пе рег ляд жур на лу»; 
3 –  «Доз віл 3\го рів ня».
Як ба чи мо, ППКО «Орі он 8.128» має всі

шан си увій ти в пов сяк ден не жит тя на се лен -
ня зав дя ки лег кос ті в ви ко рис тан ні, су час -
но му ди зай ну та прос то ті ор га ні за ції на дій -
ної без від мов ної ро бо ти всі єї сис те ми охо -
рон ної сиг на лі за ції об'єк тів будь\ я кої склад -
нос ті, що є бе зу мов но най го лов ні шою ви -
мо гою до при ла дів та ко го ро ду!  

ТОВ «СБІ»,
тел.: (0432) 523?001

тел./факс: 523?046
email: market@sbi.ua
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