
 
Рисунок 7 – Вікно входу в програмування 

пристрою 
 

 
Рисунок 8 – WEB - інтерфейс налаштувань 

пристрою 
 

 

Увага! Оскільки заводські MAC–адреси і 
IP-адреси однакові у всіх пристроїв, їх 
потрібно змінити при першому 
програмуванні. Робота та 
програмування пристроїв з однаковими 
адресами – НЕМОЖЛИВА.  

 

 
 

Рисунок 9 – Вікно перезавантаження пристрою 
 

Приклад налаштувань пристроїв з’єднаних 
напряму наведено на рис. 10 та рис. 11. При роботі 
пристроїв через маршрутизатор – необхідно 
звернутись за налаштуваннями (IP-адреси пристрою 
передавання та призначення, маска підмережі, шлюз, 
порт пристрою передавання та призначення) до 
системного адміністратора конкретного об’єкту.  

 

 
Рисунок 10 – Приклад налаштування пристрою 

№1  
(пристрій на який передається інформація) 

 

 
Рисунок 11 – Приклад налаштування пристрою 

№2  
(пристрій з якого передається інформація) 

 
5 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ 
Після розпаковування пристрою необхідно 

провести його зовнішній огляд і переконатися у 
відсутності механічних пошкоджень, перевірити 
комплектність, що повинна відповідати таблиці 1. 

Таблиця 1 – Комплектність пристрою 
Назва Позначення Кількість 

Пристрій M-NET.2  ААЗЧ.425644.003 1 
Паспорт ААЗЧ.425644.003 ПС 1 
Фіксатор  DLMSP-7-01 2 
Фіксатор LCBSBM-7-01A-RT* 1 
Гвинт**  

 
2 

Примітки: 
* з клейкою основою; ** для ПУіЗ 
 

6 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ 
ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА 
СЕРТИФІКАТИ 

Пристрій «M-NET.2» відповідає вимогам всіх 
обов’язкових технічних регламентів, , а саме: 

- Технічний регламент з електромагнітної 
сумісності обладнання; 

- Технічний регламент обмеження використання 
деяких небезпечних речовин в електричному 
та електронному обладнанні. 

Сертифікат відповідності  вимогам стандартів серії 
ДСТУ EN 54 виданий Державним центром сертифікації 
ДСНС України. 

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» 
сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.  

Повний текст декларацій про відповідність 
технічним регламентам та сертифікати доступні на 
веб-сайті за адресою: www.tiras.ua. 

 
7 СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ 
Пристрій «M-NET.2» відповідає вимогам 

нормативно-технічних документів і визнаний 
придатним для експлуатування.  Свідченням про 
приймання є наліпка на паспорті. Дата приймання 
збігається з датою виготовлення. 
 

8 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ  
ТОВ «Тірас-12» (далі - виробник) гарантує 

відповідність пристрою вимогам чинних 
нормативно-технічних документів протягом  
гарантійного строку експлуатації при виконанні 
умов транспортування, експлуатації та зберігання. 

Гарантійний строк експлуатації - 36 місяців та діє 
з дати продажу, вказаної нижче або в інших 
супровідних документах (договір купівлі-продажу, 
видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано 
документ, що підтверджує дату продажу продукції - 
гарантійний період обчислюється від дати 
виготовлення продукції.  

_ 
__________________  ___________________  
  (дата продажу)  (підпис продавця)

 М.П.  
Ремонт виробу виконується виробником. 

Безкоштовному ремонту підлягають вироби, в яких 
не закінчився термін дії гарантійних зобов’язань і які 
експлуатувалися відповідно до супровідної 
документації. Для ремонту виріб висилають разом з 
документом, в якому вказано дату продажу, та з 
листом, у якому повинні бути зазначені: характер 
несправності, місце експлуатування, контактний 
телефон особи з питань ремонту.  

Інформацію про транспортування та 
зберігання, обмеження відповідальності 
розміщено на веб-сайті: www.tiras.ua в 
розділі «Підтримка». 

Утилізація виробів виконується відповідно до 
чинного законодавства. 
 

9 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  
У разі виникнення запитань, звертайтесь: 
Відділ продажів: market@tiras.ua 
Технічна підтримка: support@tiras.ua 
Гарантійне та післягарантійне обслуговування: 
otk@tiras.ua 
Телефони (багатоканальні):  

 +38 (067) 564-73-75 
 +38 (095) 282-76-90 

 
 

ред. – 21.07.21                      

 

 

Паспорт 

Пристрій вводу-виводу «M-
NET.2» 

 

 

ТОВ «Тірас-12» 
Україна, м. Вінниця, 

2-й пров. Хмельницьке шосе, 8 
 

 
Більше інформації на сайті  

tiras.ua 
 

Серійний номер:  
 
 
 
Версія ПЗ: m-net.2 
 

http://www.tiras.ua/
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1 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
ПЗ – програмне забезпечення; 
ПК – персональний комп’ютер; 
ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний; 
ПУіЗ – пристрій електричний автоматичного 
контролю і затримки ПУіЗ «Тірас-1»; 
СПС – система пожежної сигналізації. 

 
1 ПРИЗНАЧЕННЯ 
Пристрій призначений для: 
1) забезпечення зв’язку між Тірас-16.128П та 

приладами розширення за допомогою локальної 
комп’ютерної мережі Ethernet. Підтримується робота з 
наступними ППКП: Тірас-4П, Тірас-8П, Тірас-16П та ПУіЗ; 

2) забезпечення моніторингу системи на базі 
Тірас-А на локальному місці пожежного поста з 
встановленим на ньому ПК з ПЗ «Монітор-А». 

 
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритні розміри пристрою - 55 мм х 70 мм х 35 

мм. 
Маса нетто - не більше 0,1 кг. 
Електроживлення пристрою здійснюється від ППКП, 

або від джерела постійного струму напругою від 10,5 до 29 
В.  

Струм, що споживається пристроєм у всіх режимах 
роботи - не більше 80 мА (напруга живлення 13,8 В). 

Стандарт локальної мережі для роботи з 
пристроєм – Fast Ethernet (100 Мбіт/с), стандарт 
100BaseT. 

Середній строк служби пристрою – не менше 
10 років. 
 

3 БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ 
3.1 Пристрій виконаний у вигляді окремої плати, 

що підключається до приладів за допомогою 
інтерфейсу RS-485, та встановлюється в їх корпусі. 
Зовнішній вигляд пристрою наведено на рис.1.  

 
 

Рисунок 1 – Пристрій вводу-виводу M-NET.2 
 

3.2 Для організації зв’язку між приладами 
необхідно два пристрої M-NET.2, що встановлюються в  
приладах, та налаштовуються для роботи в парі, 
умовно іменовані №1 та №2. При роботі з СПСА «Тірас-
А» через ПЗ «Монітор-А», необхідно лише один M.NET-
2, який налаштовується на передавання даних на ПК. 

3.3 Пристрій містить наступні клеми та з’єднувачі: 
1X1 – клеми підключення живлення пристрою 12-

24V та GND; 
1X2 – з’єднувач підключення мережі Ethernet 

(розетка RJ-45); 
1Х3 – клеми підключення інтерфейсу RS-485, А та B; 
1XP1 – джампер вибору режиму роботи. «ЗАВ» – 

відновлення заводських налаштувань, «РАБ» – режим 
роботи, «ПРОГ» – не використовується (програмування 
відбувається через WEB-інтерфейс браузера – розділ 
4.2); 

3.4 Пристрій містить наступні індикатори (рис. 1): 
1HL1 (жовтий) – блимає при прийманні даних по 

інтерфейсу RS-485; 
1HL2 (жовтий) – індикатор стану мережі, блимає 

при наявності зв’язку між пристроями. Світиться – 
зв'язок відсутній; 

1HL3 (зелений) – живлення, світиться при подачі 
живлення на пристрій; 

1HL4 (зелений) – блимає при передаванні даних по 
інтерфейсу RS-485. 

 

3.5 Використовується два варіанти підключення 
пристроїв між собою: 

1. Пряме (рис. 2 та рис.4) за допомогою 
перехресного Ethernet кабелю; 

2. Через маршрутизатор (комутатор) (рис.3 та 
рис.5), за допомогою прямого Ethernet кабелю. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пряме підключення пристроїв 
 

 
 

Рисунок 3 – Підключення пристроїв через 
маршрутизатор 

 

 
Рисунок 4 – Пряме підключення Тірас-А до ПК  

 
Рисунок 5 – Підключення Тірас-А до «Монітор-А» 

через мережевий маршрутизатор 
 

4 ПОРЯДОК РОБОТИ 
4.1 Підготовка пристрою до роботи 

 

Увага! Встановлення пристрою виконувати 
при відключеній напрузі живлення. 

4.1.1 Для встановлення пристрою в ППКП 
необхідно зняти (відкрити) верхню кришку ППКП. В 
Тірас-4П і Тірас-8П місце для встановлення пристрою 
знаходиться на корпусі під платою блоку 
мікроконтролера (БМК), в Тірас-16П, Тірас-16.128П та 
Тірас-А - нижче плати БМК, в ПУіЗ – над платою 
індикації (див. експлуатаційну документацію на 
відповідний прилад).   

4.1.2 Для встановлення та налаштування пристрою 
№1 (встановленого в Тірас-16.128П) необхідно: 

1) Встановити три пластикові тримачі (один з 
клейкою основою) в отвори пристрою (рис. 1), 
встановити пристрій в корпусі ППКП. Для ПУіЗ – 
встановити пристрій на відповідні монтажні 
стійки, за допомогою двох гвинтів (з комплекту 
пристрою); 

2) З’єднати клеми живлення 12-24V (12V), GND, A та 
B пристрою та ППКП (для Тірас-16.128П – A3, B3 
або A4, B4); 

3) Завантажити заводські налаштування 
пристрою: встановити джампер 1XP1 в режим 
«ЗАВ», подати живлення на пристрій (увімкнути 
ППКП); 

4) Після того як індикатори 1HL1, 1HL2 та 1HL4 
почнуть блимати - встановити джампер в режим 
«РАБ»; 

5) З’єднати перехресним Ethernet-кабелем 
з’єднувач 1X2 пристрою та ПК; 

6) Налаштувати параметри мережевої карти ПК 
відповідно до рис. 6.: 

7) IP-адреса – 10.0.0.100; 
8) Маска підмережі – 255.255.255.0. 
9) Перейти до програмування (розділ 4.2); 
10) Відключити пристрій від ПК; 
11) Повторити пункти 1-8 для пристрою 

призначення (M-NET.2 №2, встановлений в 
приладі на який будуть передаватись дані). 
Налаштування при роботі з Тірас-А - див. 

інструкцію на «Монітор-А» (поставляється в 
комплекті з ПЗ «Монітор-А»). 

12) З’єднати налаштовані пристрої між собою 
напряму (рис. 2 та рис 4) або через мережевий 
маршрутизатор (рис. 3 та рис 5);  

13) Перевірити індикацію та відповідність 
налаштувань пристроїв: індикатори 1HL3 в 
обох пристроях світяться - живлення подано, 
індикатори 1HL2 блимають - є зв'язок між 
пристроями. При роботі з «Монітор-А» - 
індикатор 1HL2 пристрою – відображає 
наявність зв’язку з ПК. 
 

 
 

Рисунок 6 – Налаштування мережевої карти ПК 
для програмування пристрою 

4.2 Програмування пристрою 

Програмування пристрою здійснюється з 
персонального комп’ютера (ПК) через WEB-інтерфейс 
браузера.  

 

 

Для програмування необхідно:  

- запустити на ПК будь-яку програму WEB-
браузера (наприклад Internet Explorer, Chrome, 
Firefox, Opera і т.д.); 

- у вікні адреси браузера ввести IP-адресу 10.0.0.96 
(адреса пристрою за замовчуванням); 

- у вікні, що з’явилось (залежить від браузера, 
рис.7), в полі «Имя пользователя» ввести - admin, 
в полі «Пароль» - password. При успішному 
введені з’явиться вікно програмування із 
заводськими налаштуваннями (рис. 8);  

- виконати необхідні мережеві налаштування 
пристрою, встановити швидкість передачі UART 
boadrate (для приладів виробництва «Тірас-12» 
швидкість складає – 9600 біт/с) та натиснути 
кнопку «Save Config». З’явиться вікно з 
повідомленням про збереження даних та 
перезавантаження пристрою (рис. 9), через 
кілька секунд пристрій буде готовий до роботи.  


