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Говорячи про вимоги, які клієнт висуває
до охоронних приладів, не можна оми�
нути увагою їх багатофункціональність

та можливість динамічно змінюватись під
швидкоплинні умови життя в середовищі, що
нас оточує. Адже усім зрозуміло, що беручи
певний об'єкт під охорону, клієнт перш за все
сподівається, що жоден куточок приміщення
не залишиться без нагляду, жодна кімната не
буде позбавлена цілодобового контролю та
організації безпеки.

Саме тому поява на ринку технічних засобів
охоронної сигналізації приладу «Оріон�
8.128», виробництва ТОВ «СБІ», отримала
схвалення від спеціалістів, що працюють в
охоронній сфері, та клієнтів, які бажають спа�
ти спокійно, забезпечивши свою нерухомість
та матеріальні цінності від протиправних зазі�
хань. Прилад приймально�контрольний охо�
ронний «Оріон�8.128» призначений для при�
йому повідомлень від охоронних і парамет�
ричних сповіщувачів (шлейфів сигналізації)
або інших приймально�контрольних прила�
дів; перетворення сигналів; видачі повідом�
лень для безпосереднього сприйняття люди�
ною, включенням звукових і світлових опові�
щувачів; подальшої передачі повідомлень по
релейних виходах або по радіоканалу на
пульт централізованого спостереження. Далі
ці повідомлення обробляються оператором
пульта, який, в залежності від характеру отри�
маної інформації, приймає відповідні міри.

Раніше спеціалістами ТОВ «СБІ» було випу�
щено серію охоронних приладів, які могли
обслуговувати відповідно 2, 4, 8 та 16 зон.
Сьогоднішні умови життя змушують населен�
ня сильніше дбати про безпеку та збережен�
ня майна, в той же час не забуваючи про еко�
номію  на кожному етапі — від проектування
до безпосереднього втілення засобів сигналі�
зації в життя. Тому було вирішено випустити
прилад, який, будучи одночасно високоємніс�
ним, не змушував би клієнта переплачувати
за зайві непотрібні для конкретного об'єкту
зони охорони.

Сам багатозонний модульний прилад
«Оріон 8.128» складається з таких
компонентів:
★ блок мікроконтролерного керування
(БМК), який забезпечує передачу тривожних
сповіщень на пульт централізованого спосте�
реження по наступних каналах зв’язку: Ether�
net; GSM (CSD та GPRS канали); зайняті теле�
фонні лінії. Має можливість дублювання ка�
налів передачі данних за допомогою відповід�
них модулів, що підключаються до БМК (бло�
ку мікроконтролерного керування). При від�
сутності мережевого живлення забезпечує
автоматичний перехід на резервне джерело;

★ пристрій нарощування шлейфів та вихо�
дів (ПНШВ), що призначений для підключен�
ня до БМК додаткових шлейфів сигналізації
(до восьми) та виходів «Відкритий колек�
тор» (до чотирьох). Кожний ПНШВ має та�
кож роз’єми   для підключення зчитувача
ключів Touch Memory, двох світлодіодів
«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ», сирени та роз’єм  для
підключення модуля нарощування шлейфів
(МНШ); 
★ модуль нарощування шлейфів (МНШ).
Призначений для додаткового підключення
восьми шлейфів сигналізації (ШС) до БМК
або ПНШВ;
★ модуль, який призначений для передачі да�
них в каналі зв'язку Ethernet (локальна
комп'ютерна мережа);
★ модуль, який призначений для передачі да�
них в каналі GSM�зв'язку (голосовий стільни�
ковий канал та канал GPRS);
★ модуль, який призначений для передачі да�
них по зайнятій або виділеній провідній теле�
фонній  лінії;
★ групова клавіатура, яка призначена для
постановки/зняття групи ШС, а також зміни
коду користувача. До групової клавіатури
можна  підключити два ШС, виносний світло�
діод та зчитувач ключів Touch Memory; 
★ рідкокристалічна (LCD) клавіатура, призна�
чена для зміни конфігурації приладу, призна�
чення та зміни коду доступу адміністратора
приладу та коду доступу до третього рівня.
Має можливість підключення двох ШС та
двох керованих пристроїв через виходи типу
«Відкритий колектор». Кожна клавіатура, як
групова, так і рідкокристалічна має свій по�
рядковий номер, що призначається за допо�
могою DIP�перемикачів, які встановлені з
задньої сторони плати. 

В основі роботи приладу знаходиться мож�
ливість підключення восьми ШС до плати
БМК, та можливість розширення до 128 ШС
за допомогою ПНШВ та МНШ. Він призначе�
ний для безперервної цілодобової роботи в
приміщеннях з регульованими кліматичними
умовами при відсутності прямого впливу клі�
матичних факторів зовнішнього середовища.

Нормальні умови функціонування приладу
«Оріон 8.128»:
★ температура навколишнього середовища
від  +15 до +25°С;
★ відносна вологість від 30 до 80%;
★ атмосферний тиск від 86 до 107 кПа.

Граничні умови функціонування приладу
«Оріон 8.128»:
★ температура навколишнього середовища
від  +5 до +40°С;
★ відносна вологість  до 95% при температу�
рі +35°С.

Електроживлення приладу здійснюється від
мережі змінного струму напругою 220 В (+22
В � 33 В) частотою 50±1 Гц, тобто найчастіше
вживані характеристики мережі, для підклю�
чення до якої не потрібно додаткового устатку�
вання. Потужність, що споживається прила�
дом в усіх режимах  роботи без підключених
до нього ПНШВ, групових та рідинно�криста�
лічних клавіатур, а також зовнішніх світлових
та звукових сповіщувачів, складає 30 Вт. Ре�
зервне електроживлення приладу здійснюєть�
ся від джерела постійного струму (акумулято�
ра)напругою 10,8 – 13,2 В та ємністю 7 А*г.
Струм, що споживається від резервного дже�
рела електроживлення у всіх режимах роботи
(без урахування споживання додаткових бло�
ків, зовнішніх оповіщувачів та сповіщувачів, і
режиму передачі повідомлення), не більше
200 мА, а в режимі «Тривога», не більше 180
мА. Прилад забезпечує безперервну роботу
від резервного джерела живлення з вихідною
напругою від 10,6 В до  13,8 В при мінімальній
робочій температурі мінус 10°С не менше 12
год, з яких не менше 3 год в режимі «Тривога»
при максимальному навантаженні додаткови�
ми блоками. Також прилад забезпечує автома�
тичне перемикання на живлення від резервно�
го джерела при зникненні напруги мережі 220
В 50 Гц і зворотне перемикання при відновлен�
ні мережі без видачі помилкового повідомлен�
ня «Тривога». При підключенні резервного
акумулятора  до приладу напруга акумулятора
відразу ж забезпечує працездатність приладу.
Миготіння індикатора «Мережа» вказує на від�
сутність напруги мережі 220 В 50 Гц. При зни�
женні напруги живлення  до 11,2  В – 10,8 В
прилад передає на ПЦС повідомлення «Акуму�
лятор розряджений» . Вбудований блок захис�
ту акумулятора від глибокого розряду забез�
печує відключення акумулятора при зниженні
напруги джерела до 10,5 В – 10,6 В. 

Щодо технічних параметрів роботи, прилад
має наступні значення величин:
★ струм для живлення сповіщувачів, сумар�
ний по виходах «+12 В», «ПВЫХ», не більше
350 мА;
★ струм для живлення сирени по виходу
«СИР», не більше 500 мА;
★ струм для живлення виносних світлодіодів
«ПОДТ1», «ПОДТ2», не більше 5 мА;
★ довжина лінії зв'язку із клавіатурою, не
більше 1000 м;
★ середній наробіток на відмову приладу,
год, не менш 20000 год.;
★ середній час відновлення працездатності
приладу, не більше 0,5 год.;
★ середній термін служби, не менш  10 років.  

Ще однією перевагою ППКО «Оріон 8.128»
є невеликі габаритні розміри, які суттєво не
відрізняються від попередніх версій приладів
типу «Оріон». 

Більше зон – надійніший захист!
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Установка й експлуатація приладу прово�
диться згідно з інструкцією з експлуатації,
що надається в комплекті поставки. Конс�
трукція приладу забезпечує можливість йо�
го використання в настінному розташуванні.
Прилад працює із ключами Touch Memory сі�
мейства DS1990A виробництва MAXIM (DAL�
LAS Semiconductor). При необхідності керу�
вання приладом за допомогою радіоком�
плекту «Орион�РК» потрібно підключити ко�
довий радіоприймач радіокомплекту, який
поставляється за окремим замовленням. У
такому випадку приладом не можна буде ке�
рувати за допомогою ключів Touch Memory. 

У працездатному стані прилад повинен за�
безпечувати:
★ постановку/зняття з охорони введенням
зареєстрованого чотиризначного коду досту�
пу [#];
★ перехід в «Черговий режим» кожного ШС
охорони;
★ видачу повідомлення «Тривога» як при об�
риві, так і при короткому замиканні кожного
охоронного  ШС;
★ працездатність від акумулятора.

Програмування приладу здійснюється за
допомогою виносної рідинно�кристалічної
клавіатури. При програмуванні передбачено
два режими налаштувань: режим установни�
ка (третій рівень доступу) та режим адмініс�
тратора.

В першому режимі здійснюється програму�
вання конфігурації приладу. Існують наступні
режими роботи користувачів для першого
рівня доступу — «Черговий режим (під охо�
роною)»; «Тривога обрив(ШС під охоро�
ною)»; «Тривога замикання (ШС під охоро�
ною)»; «Черговий режим (знято з охорони)»;
«Тривога замикання (ШС знято з охорони)»;
«Тривога обрив (ШС знято з охорони)»; «Від�
критий корпус приладу (Клавіатури)»; «Відлік
часу на вихід»; «Відлік часу на вхід»; «Прог�
рамування»; «Відсутність 220В»; «Акумуля�
тор розряджений (відсутній)»; «КЗ сирени,
Пвих»; «Постановка з несправністю». 

В другому режимі здійснюється призначен�
ня кодів та рівнів доступу для користувачів
приладу. Для програмування заводських ус�
тановок необхідно: 
★ відключити мережу 220 В, відкрити прилад
і зняти клеми акумулятора із приладу;

★ встановити джампер на штировому з'єдну�
вачі JMP1 на БМК�8ТР у положення «ЗАВ» –
програмування заводських установок;
★ подати напругу живлення на прилад. Через
5 секунд після подачі напруги живлення в
енергонезалежну пам'ять будуть прописані
заводські установки;
★ встановити джампер на штировому з'єдну�
вачі JMP1 на БМК�8ТР у положення «ПРОГ»
для режиму програмування, або в положення
«РАБ»  для режиму охорони.

Для зміни конфігурації приладу необхідно
увійти в  третій  рівень доступу. Зміна налаш�
тувань можлива лише для тих ШС, які не зна�
ходяться  під охороною на момент налашту�
вання приладу. В третьому рівні доступу мож�
на працювати в 8�ми підменю по наступним
категоріям:
★ категорія «Групи» (в даному підменю здій�
снюється розподіл ШС по групам. Макси�
мальна кількість груп – 128);
★ категорія «Шлейфи» (Дане підменю приз�
начене для перегляду поточного стану ШС
(норма, замикання, обрив), а також призна�
чення таких ШС як «Тривожна кнопка», «Ці�
лодобові» та «З обмеженим часом пам'яті
тривоги» як в складі так і поза будь�якою з
груп. Підменю шлейфи включає в себе нас�
тупні секції: «Поточний стан», «ШС із затрим�
кою», «ШС вхідні дівері», «ШС коридор»,
«ШС тривожна кнопка», «ШС цілодобові»,
«ШС з обмеженим часом пам'яті тривоги»);
★ категорія «Виходи» (призначене для прис�
воєння назв кожному з виходів «Відкритий
колектор», встановлення режимів роботи ви�
ходів та розподілення ШС на виходи.);
★ категорія «Клавіатури» (дане підменю приз�
начене для приписування до БМК групових та
рідинно�кристалічних клавіатур. Всього мож�
ливо приписати п'ятнадцять клавіатур. Кожній
із клавіатур приписується свій порядковий но�
мер, від 1 до 15;
★ категорія «Мо�
дулі» (дане під�
меню призначене
для приписуван�
ня до БМК блоків
н а р о щ у в а н н я
шлейфів та виво�
дів. До кожного
ПНШВ можна під�
ключити вісім
ШС, та МНШ,
який дозволяє
підключити  до�
датково ще вісім
ШС. Всього мож�
ливо приписати
до п’ятнадцяти
ПНШВ, при цьому
необхідно врахо�

вувати, що загальна кількість ШС БМК,
ПНШВ, МНШ шлейфів та клавіатур не може
перевищувати 128 шт. Кожному ПНШВ приз�
начається свій порядковий номер, від 1 до 15;
★ категорія «Комунікатори» (призначена для
підключення та налаштування, модулів підклю�
чення до мережі Ethernet, мережі GSM та до за�
нятої лінії (надалі � комунікатори), що призна�
ченні для обміну повідомленнями з ПЦС.);
★ категорія «Спец. Параметри» (введена в
прилад на випадок якщо необхідно ввімкну�
ти/вимкнути світлодіодну індикацію першого
рівня, встановіть/зніміть маркер «ВКЛ/ВИКЛ».
За замовчуванням дана функція ввімкнена.); 
★ категорія «Часові параметри» (призначена
для введення системного часу, часу  звучання
сирени, та часу пам'яті тривог).

Адміністратор приладу володіє четвертим
рівнем доступу та має можливість признача�
ти користувачів, встановлювати їхні права та
коди доступу, здійснювати перегляд журналу
подій, та курувати доступом до – 3�го рівня;
меню «Адміністратор» складається із наступ�
них підменю:

1 –  «Користувачі»;
2 –  «Перегляд журналу»; 
3 –  «Дозвіл 3�го рівня».
Як бачимо, ППКО «Оріон 8.128» має всі

шанси увійти в повсякденне життя населення
завдяки легкості в використанні, сучасному
дизайну та простоті організації надійної без�
відмовної роботи всієї системи охоронної
сигналізації об'єктів будь�якої складності, що
є безумовно найголовнішою вимогою до
приладів такого роду!  

ТОВ «СБІ»,

тел.: (0432) 523�001

тел./факс: 523�046

email: market@sbi.ua

www.sbi.ua

ППКО «Оріон 8. 128»
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