
4 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ 
ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТИ 

АМ-1 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 
сайті за адресою: www.tiras.ua. 

 
5 СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ 
АМ-1 відповідає вимогам нормативно-технічних 

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

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

відповідність АМ-1 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 сайті: 
www.tiras.ua в розділі «Підтримка». 

Утилізація виробів проводитися 
відповідно до чинного законодавства. 

 

 
7 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 

ДОДАТОК А. Зовнішній вигляд та монтажні 
розміри 

 
 

Рисунок А.1 – Нижня кришка АМ-1 з друкованою платою 
 

ДОДАТОК Б. Підключення параметричного шлейфу 
До параметричного шлейфу АМ-1 можна 

підключати пожежні сповіщувачі або датчики. 
Підключення 2-провідних сповіщувачів (на прикладі – 
СПД2-Тірас) показано на рисунку Б.1, 4-провідних 
сповіщувачів – на рисунку 4а. При підключенні 4-
провідних сповіщувачів необхідно використовувати 
МКЖ, що монтується в базі останнього сповіщувача. 
МКЖ містить реле, яке знеструмлюються при видаленні 
будь-якого сповіщувача з параметричного шлейфу, 
при цьому розмикається параметричний шлейф і 
формується стан «Несправність» АМ-1. 

 

 
Рисунок Б.1 – Підключення сповіщувачів СПД-2 

Тірас до АМ-1 з живленням від ША (а), та живленням 
від зовнішнього джерела +12 В (б) 

 
Максимальна кількість сповіщувачів (або датчиків) 

в залежності від їх типу, напруги та способу живлення, 
вказана в таблиці Б.1. У випадку, коли живлення на вхід 
Vin подається з ША (рисунок Б.1а), потрібно 
враховувати споживання струму неадресних 
компонентів, тоді максимальна кількість компонентів 
ША (125 шт.) зменшиться.  

 
 

Таблиця Б.1 – Максимальна кількість компонентів 
параметричного шлейфу  

2-провідні, 
живлення 12 

В на Vin 

2-провідні, 
живлення 28 

В на Vin 

4-провідні, 
живлення від 

зовнішнього БЖ 

НЗ/НР датчики, 
живлення від ША або 
від зовнішнього БЖ 

4 Див. вираз 1 32 32/32 

Nспов=Imax/Iспов,                             
[1] 

де Nспов – максимальна кількість сповіщувачів в 
параметричному шлейфі; 

Imax – максимальний струм навантаження параметричного 
шлейфу (без врахування струму через кінцевий резистор), для 
АМ-1 дорівнює 1 мА; 

Iспов – струм споживання сповіщувача при мінімальній 
напрузі живлення. 

Наприклад, сповіщувачів СПД2-Тірас в 
параметричний шлейф можна включити не більше 10 
шт.  

 
В якості зовнішнього БЖ для живлення 

параметричного шлейфу може 
використовуватись вихід 12 В АМР/АПР, 
див. Настанову щодо експлуатування на 
АМР/АПР ААЗЧ.425952.007/008 НЕ. В такому 
випадку в параметричний шлейф можна включити не 
більше 4 сповіщувачів. Для можливості підключення в 
параметричний шлейф більшої кількості сповіщувачів 
необхідно використовувати джерело живлення з 
вихідною напругою 24-28 В. 

При розрахунку максимальної кількості АМ-1 в ША 
необхідно враховувати максимальний струм 
споживання від ША в стані «Норма» та стані «Тривога»; 
не рекомендується, щоб сумарний струм компонентів 
ША (незалежно від режиму) перевищував номінальне 
значення 125 мА. Струм споживання АМ-1 від ША 
(разом з зовнішніми колами) в стані «Норма» лежить в 
межах від 0,65 до 3,5 мА (в залежності від способу 
живлення параметричного шлейфу); струм 
споживання АМ-1 від ША в стані «Норма» 
розраховується за виразом 2 (в параметричний шлейф 
підключений один сповіщувач). 

                             Іч.р.=Іам+Ів+Іас,                                
[2] 

де Іам=0,65 мА – струм споживання АМ-1 (в стані «Норма»), 
Ів=2,0 мА – струм витоку через кінцевий резистор, 
Іас=0,1 мА – струм споживання аналогового сповіщувача в 

стані «Норма».  
 
При живленні параметричного шлейфу від 

зовнішнього джерела, Ів та Іас не враховуються для 
визначення струму споживання від ША. 

Струм споживання від ША в стані тривога (при 
переході хоча б одного аналогового сповіщувача в стан 
«Пожежа») обчислюють за виразом: 

Іт.р.=Іам+Ів+Іас                              [3] 

де Іам=2,25 мА – струм споживання АМ-1 (в стані «Пожежа»), 
Ів=2,0 мА – струм витоку через кінцевий резистор, 
Іас=3,65 мА – струм споживання аналогового сповіщувача в 

стані «Пожежа», струм залежить від типу сповіщувача та може 
задаватись струмообмежуючим резистором 
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Цей паспорт містить технічні та функціональні 
характеристики адресного пристрою вводу-виводу 
адресної мітки АМ-1.  

АМ-1 відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN54-2, 
ДСТУ EN54-17. 

Детальна інформація щодо встановлення, 
підключення, налаштування та експлуатації 
АМ-1 наведена в Настанові щодо 
експлуатування (ААЗЧ. 425952.005 НЕ), яка 
доступна на сайті за адресою: www.tiras.ua.  

 
1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АПК – адресна панель керування; 
СПСА – система пожежної сигналізації адресна «Тірас-
А»; 
ППКП – прилад приймально-контрольний 
пожежний; 
Н.Р. – нормально розімкнений; 
Н.З. – нормально замкнений. 
 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
2.1 Загальні відомості 
Пристрій вводу-виводу адресна мітка АМ-1 (далі – 

АМ-1) призначений: 
1) для підключення безадресних сповіщувачів в 

адресні шлейфи СПСА «Тірас-А»; 
2) для отримання та передачі сигналів в системі 

СПСА «Тірас-А» від різноманітного технологічного 
обладнання (датчики положення вентилів, кнопки, 
тощо).   

АМ-1 оснащений вбудованим ізолятором 
короткого замикання. 

 
2.2 Основні технічні характеристики 
Таблиця 1 – Технічні характеристики АМ-1 

Найменування характеристики Значення 
Діапазон напруг живлення, В 18 – 28 
Максимальний струм споживання (в усіх режимах), А 0,12 
Тип інтерфейсу CAN 
Струм споживання від ША, мА, не більше: 81 
Опір кінцевого резистора параметричного шлейфу, 
кОм 10 

Напруга між клемами виходу ВК (Q+, Q-), В, не 
більше 30 

Струм через вихід ВК (Q+, Q-), мА, не більше 200 
Максимальна кількість сповіщувачів в аналоговому 
шлейфі 4-322 

Ізолятор короткого замикання 
Напруга в адресному шлейфі, В, не більше 30 
Напруга в адресному шлейфі, В, не менше 18 
Робочий струм через ізолятор, А, не більше 0,25 
Напруга розмикання ізолятора, В, не більше 8,8 
Напруга відновлення ізолятора, В, не більше 9,0 
Струм витоку (струм з боку замикання) , мА, не 
більше 5 

Прохідний опір ізолятора, Ом, не більше 0,1 
Габаритні розміри, мм, не більше 937535 
Маса, кг, не більше 0,12 
Середній наробіток на відмову, годин, не менше 40 000 
Середній строк служби, років, не менше 10 
Примітки: 
1 – струм споживання АМ-1 в стані «Пожежа», з врахуванням споживання 
зовнішніх кіл;  
2 – в залежності від струму споживання сповіщувачів, способу живлення 
параметричного шлейфу, типу контактів аналогових сповіщувачів. 

Вигляд плати АМ-1 наведно на рисунку 1. 
Зовнішній вигляд зі знятою кришкою – на рисунку А.1 
Додатку А. 

 
 

Рисунок 1 – Плата АМ-1 
 

2.3 Вимоги до кабелів 
При максимальних довжинах ША (1000 м) 

необхідно використовувати багатожильний кабель з 
поперечним перерізом жил не менше 0,75 мм2 
(наприклад ШВВП 2х0,75). При довжині ША до 500 м 
допускається використання кабелю перерізом 0,5 мм2 
(наприклад, вита пара 2х2х0,8). Головною вимогою до 
ША є опір: не більше 40 Ом. При обчислюванні 
можливого максимального опору ША необхідно 
враховувати, що кожен компонент, обладнаний ІКЗ, 
вносить опір 0,1 Ом. 

Параметричний шлейф та лінії електроживлення 
параметричного шлейфу виконуються сигнальним 
кабелем з діаметром струмопровідних жил 0,33-0,5 мм. 

 
2.4 Параметричний шлейф, режими роботи АМ-1 
Параметричний шлейф АМ-1 працює з пожежними 

сповіщувачами (або іншими технологічними 
датчиками), контакти яких замикаються (НР контакти) 
або розмикаються (НЗ контакти) при пожежі, тип 
контактів задається перемикачем CONTACTS 
(див. рисунок 1), положення NC (НЗ) – контакти, що 
розмикаються в стані «Пожежа» , положення NO (НР) – 
контакти, що замикаються в стані «Пожежа». 
Ініціалізація типу контактів відбувається при подачі 
живлення, тому джампер встановлюється в необхідне 
положення перед подачею живлення на АМ-1. 

АМ-1 працює в одному з двох режимів:  
1) Режим «Зона» - відпрацьовується алгоритм 

роботи аналогового шлейфу; для цього режиму 
характерні 4 можливих стани – «Норма», «Тривога»,  
«Несправність обрив», «Несправність замикання»; 
індикація станів описана в 2.4; 

2) Режим «Вхід» - відпрацьовується алгоритм 
універсального входу, будь-яке порушення шлейфу 
викликає повідомлення про технологічну несправність АМ-
1 (СПСА «Тірас-А» формує повідомлення про несправність 
зони, де встановлено АМ-1); для цього режиму розрізняють 
наступні можливі стани – «Норма», «Не норма» (активація 
входу). Цей режим використовується для отримання 
інформації про спрацювання різноманітного 

технологічного обладнання (заслінки, клапани, датчики 
положення, тощо). 

Умови формування станів АМ-1 приведені в 
таблиці 2. Для вибору режиму роботи АМ-1 необхідно 
на АПК перейти до меню «Установник» - код доступу – 
«Налаштування зон» - вибір необхідної зони – 
«Налаштування компонентів зони» - «F1-змінити 
режим».  

Детально налаштування АМ-1 
описується в настанові щодо встановлення 
ППКП «Тірас-А», яка доступна на сайті 
www.tiras.ua.  

 
Таблиця 2 – Умови формування стану АМ-1 

Стан АМ-1 Еквівалентний 
опір шлейфу 

В режимі «Зона» (сповіщувач з Н.Р. контактами): 
- «Норма» 
- «Тривога» 
- «Несправність обрив» 
- «Несправність замикання» 

 
(4,98 – 31,0) кОм 
(1,45 – 4,97) кОм 
Більше 31 кОм  
Менше 1,44 кОм 

В режимі «Зона (сповіщувач з Н.З. контактами): 
- «Норма» 
- «Тривога» 
- «Несправність обрив» 
- «Несправність замикання» 

 
(1,45 – 11,1) кОм 
(11,2 – 19,8) кОм 
Більше 19,9 кОм  
Менше 1,44 кОм 

В режимі «Вхід» (сповіщувач з Н.Р. 
контактами): 

- «Норма» 
- «Не норма» 
- «Не норма» 
- «Не норма» 

 
 

(4,98 – 31,0) кОм 
(1,44 – 4,97 кОм 
Більше 31 кОм  
Менше 1,44 кОм 

В режимі «Вхід» (сповіщувач з Н.Р. контактами): 
- «Норма» 
- «Не норма» 
- «Не норма» 
- «Не норма» 

 
(1,45 – 11,1) кОм 
(11,2 – 19,8 кОм 
Більше 19,9 кОм  
Менше 1,44 кОм 

 
При роботі в режимі «Зона», АМ-1 відновлюється в 

черговий стан зі стану «Тривога» лише після скидання 
тривоги з ППКП. З інших станів АМ-1 відновлюється 
автоматично при встановленні опору шлейфу в стан 
«Норма». При роботі в режимі «Вхід» АМ-1 
відновлюється в стан «Норма» з усіх станів 
автоматично при встановленні опору шлейфу в межах 
4,98-31 кОм або 1,45-11,1 кОм («Норма»). 

Схема підключення сповіщувачів та розрахунок 
максимальної кількості компонентів параметричного 
шлейфу наведено в Додатку Б. 

 
2.4 Індикація поточного стану АМ-1 
В АМ-1 розрізняються наступні способи індикації 

станів АМ-1: 
1) «Норма» - світлодіодний індикатор (рисунок 1) 

блимає зеленим кольором один раз з інтервалом 8 с; 
2) Підсилена індикація при стані «Норма» - 

світлодіодний індикатор блимає зеленим кольором два 
рази з інтервалом між серіями  4 с, режим 
використовується для ідентифікації мітки при 
автоматичній реєстрації в СПСА «Тірас-А»; 

3) «Тривога» - світлодіодний індикатор постійно 
блимає червоним кольором з періодом 0,5 с; 

4) «Несправність обрив» (в режимі «Зона») або 
«Тривога обрив» (в режимі «Вхід») – світлодіодний 

індикатор блимає червоним кольором два рази 
(подвійний спалах) з інтервалом між серіями в 4 с; 

5) «Несправність замикання» (в режимі «Зона») або 
«Тривога замикання» (в режимі «Вхід») – світлодіодний 
індикатор блимає червоним кольором два рази з 
інтервалом між серіями 4 с.  

 
2.5 Призначення клем та перемикачів 
На рисунку 1 показано розміщення клем та 

перемикачів на платі АМ-1. Призначення клем описано 
в таблиці 3. Перемикачем ХР3 обирається тип 
контактів, з якими працює параметричний шлейф (див. 
2.4). Вихід ВК (клеми Q+, Q-) описується в розділі 4.3 
Настанови щодо експлуатування.  

 

Таблиця 3 – Призначення клем АМ-1 
Клема Призначення 

L+ Підключення лінії «+» ША 
L- Підключення лінії «-» ША 
Vin Підключення лінії «+» живлення параметричного 

шлейфу 
Z+, Z- Вихід параметричного шлейфу, лінії «+» та «-» 

відповідно 
Q+, Q- Вихід ВК, клеми «+» та «-» відповідно 
GND Клема підключення корпусної шини, спільний 

провід для інших кіл 

 
Підключення АМ-1 в кільцеве адресне коло 

показано на рисунку 2. 

 
 

Рисунок 2 – Підключення АМ-1 в ША 
 

2.6 Умови експлуатації 
АМ-1 призначений для безперервної цілодобової 

роботи в приміщеннях з кліматичними умовами що 
регулюються. Діапазон робочих температур від мінус 
50С до плюс 400С за відносної вологості, не більше 93%. 
В приміщенні в повітрі не повинно бути агресивних 
домішок, що можуть викликати корозію. 
 

3 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ 
Після розпаковування АМ-1 необхідно провести 

його зовнішній огляд і переконатися у відсутності 
механічних пошкоджень, перевірити комплектність, 
що повинна відповідати таблиці 4. 

Таблиця 4 – Комплектність АМ-1 
Найменування Позначення Кількість, шт 

АМ-1 ААЗЧ.425952.005 1 
Паспорт ААЗЧ.425952.005 ПС 1 
Резистор  10 кОм, 0,5 Вт  1 
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