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Підприємство ТОВ "Тірас�12" завжди кро�
кує в ногу з часом.    Результатом багаторіч�
ного досвіду, кропіткої праці та бажання за�
безпечити українського споживача сучас�
ною та доступною системою пожежного за�
хисту є наша остання розробка: СПСА «Тіра	
с	А» – система пожежної сигналізації адрес�
на. Дана система створена з використанням
передових технологій, сучасного дизайну та
відповідності до європейських стандартів
EN 54, про що свідчать отримані сертифіка�
ти від Державного центру сертифікації МНС
України, зокрема, сертифікат № UA
1.016.0143681	12. 

На українському ринку пожежної безпеки
вже представлено немало адресних пожеж�
них систем, проте у відношенні ціна/якість
СПСА «Тірас�А» займає гідне місце в дано�
му сегменті ринку.

СПСА "Тірас�А" призначена для забезпе�
чення адресною пожежною сигналізацією
різноманітних об'єктів (визначених ДБН
В.2.5�56�2010): офісних центрів, торгівель�
но�розважальних комплексів, багатоповер�
хових будинків, готелів, складських та ви�
робничих споруд і т.п., для яких є необхід�
ність точної ідентифікації місця виникнення
загрози матеріальним цінностям, видачі
текстової інформації про місцезнаходження
підконтрольних зон, світло�звукового опо�
віщення персоналу про факт виникнення
пожежі, передавання сигналів на пульт цен�
тралізованого спостереження через провід�
ні та безпровідні канали зв'язку, а також
для керування пожежогасінням за допомо�
гою ПУіЗ «Тірас�1». 

Завдяки багатофункціональній панелі
керування можливо здійснювати налашту�
вання та програмування системи, до того
ж на дисплеї, крім робочої інформації, ві�
дображаються підказки, що дозволить
запрограмувати систему без необхідності
використання додаткових технічних доку�
ментів (паспортів, інструкцій, тощо). Су�
часний дизайн та невеликий розмір гаран�
тує гармонійне поєднання з будь�яким ін�
тер'єром, а підвищений захист корпусу

збереже прилад від непередбачуваних зов�
нішніх впливів. 

Отже, тепер розглянемо структуру систе�
ми СПСА «Тірас�А», яка вже визвала велику
зацікавленість у багатьох спеціалістів, які
працюють у сфері пожежної безпеки.

Організація системи побудована за прин�
ципом «дерево», що дає змогу розміщува�
ти прилади розширення в різних корпусах,
або на різних поверхах багатоповерхових
будинків, мінімізувавши при цьому витрати
кабельної продукції.

Особливостями СПСА «Тірас�А» є:
★ забезпечення гальванічної розв'язки ін�
терфейсу CAN, що збільшує стійкість  сис�
теми до грозових завад і є особливо акту�
альним на довгих лініях та на повітряних лі�
ніях між будівлями;
★ можливість виконання відгалужень від
інтерфейсу CAN, що надає можливість еко�
номити кабельну продукцію за рахунок від�
сутності необхідності повертати провідники
в зворотному напрямку;
★ сповіщувачі містять функцію самодіаг�
ностики та ініціативи в передаванні спові�
щень на ППКП.

Основні параметри СПСА «Тірас�А»:
★ максимальна кількість адресних компо�
нентів – 2000 (16*125);
★ максимальна кількість адресних 
кілець – 16;
★ максимальна кількість зон – 500;
★ максимальна кількість виходів 250.

До складу СПСА «Тірас	А» входять нас	
тупні компоненти:

1. ППКП «Тірас�А» – прилад приймаль�
но�контрольний адресний у складі:

� БК – блок керування.
� АПК – адресна панель керування.
2. АМР – адресний модуль розширення.
3. АПР –  адресний пристрій розширення.
4. Адресні пожежні сповіщувачі (димові,

теплові, комбіновані, ручні)
5. Модулі вводу�виводу (АМ�1, АМ�2,

АМ�3, АМ�8)
6. Блоки живлення 
Докладніше про кожний з пристроїв: 
1. ППКП «Тірас	А» – прилад приймально	

контрольний адресний
ППКП «Тірас�А» має журнал подій, який

міститься в енергонезалежній пам'яті та
може вміщувати до 1000 подій.

Прилад має вбудований USB�програма�
тор, що дозволяє  здійснити налаштування
функцій приладу ППКП «Тірас�А» під кон�

фігурацію конкретного об'єкта та/або ко�
ристувача, а також для оновлення версій
програмного забезпечення самого приладу
(кабель для підключення USB�програмато�
ру до ПК поставляється з ППКП).

У ППКП є можливість збереження налаш�
тувань приладу в ПК (в окремому файлі) і
оперативне їх відновлення. Збереження ін�
формації про налаштування можливі лише
при використанні спеціального ПЗ.

До ППКП є можливість через модуль АМ3
за інтерфейом RS�485 підключити прилади
– ППКП  «Тірас�8П», «Тірас�16П», ПУіЗ «Ті�
рас�1». – (дана функція буде доступна в 1�
му кварталі 2013 року).

До складу ППКП "Тірас�А" входять наступ�
ні складові:

� БК – блок керування. Серце системи. За�
безпечує зв'язок між всіма компонентами
системи, обробку команд та сповіщень,
зберігання всіх налаштувань, журналів, за�
безпечує реалізацію зв'язку з ПЦПС. Блок
керування виконаний в окремому метале�
вому корпусі, в  якому також розміщено
джерело живлення потужністю 50 Вт, за�
ряджальний пристрій, відсік для акумуля�
торної батареї та два додаткових місця для
модулів АМР.

� АПК – адресна панель керування. Вико�
ристовується для індикації сповіщень та ке�
рування системою. Виконана в окремому
металевому корпусі з великим монохром�
ним графічним дисплеєм з роздільною
здатністю 480*320 точок. 

Зв'язок з БК реалізовано за допомогою
двох CAN�інтерфейсів (основного та резер�
вного), що забезпечує велику швидкодію та
надійність обміну.

В комплектації системи може бути одна
або дві АПК, в залежності від замовлення.

2. АМР – адресний модуль розширення.
Головна функція  – реалізація одного ад�
ресного кільцевого шлейфа, або двох ад�
ресних радіальних шлейфів. Виконаний у
вигляді окремого модуля, призначеного
для встановлення в корпус БК. Макси�
мальна кількість в системі – 2 шт. (обме�
ження корпусу БК).  АМР додатково має
чотири релейних виходи для підключення
оповіщення та чотири універсальних вхо�
ди/виходи. 

3. АПР (пристрій розширення адресний) –
це АМР в окремому корпусі, функції ті ж. 

Живлення модулів АМР та АПР забезпе�
чується зовнішнім блоком живлення БЖ�
1230 (ємність акумуляторної батареї 18

Адресна система СПСА «Тірас�А» � високий
рівень протипожежної безпеки
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А*год), один блок живлення на кожен мо�
дуль або БЖ�1220 (ємність акумуляторної
батареї 33 А*год) один блок живлення на
два модуля.

Максимальна кількість модулів в системі
(АМР, АПР та АМ�8 разом) – до 16 шт.

4. Адресні пожежні сповіщувачі:
Сповіщувач СПД	А
Сповіщувач пожежний димовий оптичний

точковий адресний СПД�А призначено для
виявляння пожежі на ранній стадії в закри�
тих приміщеннях будівель та споруд. Спові�
щувач реагує на перевищення деякого по�
рогу концентрації диму в середовищі, що
охороняється. 

Сповіщувач СПД�А має вбудований ізоля�
тор короткого замикання.

Сповіщувач СПТ	А
Сповіщувач пожежний тепловий точковий

СПТ�А призначений для виявляння пожежі
по перевищенню порогу температури в се�
редовищі що охороняється. Сповіщувач від�
повідає класам А1/А1R, А2/А2R та В/BR. На�
лаштування класів сповіщувачів здійсню�
ються за допомогою виносної клавіатури
(АПК).

Сповіщувач СПТ�А має вбудований ізоля�
тор короткого замикання.

Сповіщувач СПК	А
Сповіщувач пожежний комбінований

СПК�А вміщує в собі функціональні можли�
вості СПД�А та СПТ�А та має ті ж самі харак�
теристики.

Сповіщувач СПК�А має вбудований ізоля�
тор короткого замикання.

Сповіщувач СПР	А
Сповіщувач пожежний ручний СПР�А

призначений для подавання сигналу по�
жежної тривоги на ППКП вручну. Сповіщу�
вач відповідає типу В. 

5. Модулі вводу	виводу:
Модуль вводу	виводу АМ	1
Модуль вводу�виводу АМ�1 призначений

для підключення неадресних компонентів
до адресного кола. АМ�1 має один парамет�
ричний вхід, який здатен підтримувати
струм навантажування до 0,6 мА (до 6 неад�
ресних компонентів). 

Живиться АМ�1 від адресного кола.
Модуль вводу	виводу АМ	2

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

e	mail: market@tiras.ua
www.tiras.ua
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