
 

6 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ 
Після розпаковування АМ-8 необхідно провести 

його зовнішній огляд і переконатися у відсутності 
механічних пошкоджень, перевірити комплектність, 
що повинна відповідати таблиці 3. 

Таблиця 3 – Комплектність АМ-8 

Найменування Позначення 
Кількість, 

шт 
АМ-8 ААЗЧ.425952.006 1 

Паспорт ААЗЧ.425952.006 ПС 1 
Резистор 1,5 кОм 
(0,5 Вт)  2 

 
7 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ 

ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТИ 
АМ-8 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. 

 
8 СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ 
АМ-8 відповідає вимогам нормативно-технічних 

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

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

відповідність АМ-8 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 проводитися 
відповідно до чинного законодавства. 

 

 
10 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 
 

 
 

Рисунок А.1 – Плата АМ-8 
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Паспорт 

Пристрій вводу-виводу 
адресний АМ-8 

 

 

ТОВ «Тірас-12» 
Україна, м. Вінниця, 

2-й пров. Хмельницьке шосе, 8 
 

 
Більше інформації на сайті  

tiras.ua 
 

Серійний номер:  
 
 
 
 
Версія ПЗ: AM8-1  

http://www.tiras.ua/
mailto:support@tiras.ua
mailto:otk@tiras.ua
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1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
АМР/АПР – адресний модуль/пристрій розширення; 
АПК – адресна панель керування; 
ДЕЖ – джерело електроживлення; 
СПСА – система пожежної сигналізації адресна «Тірас-
А»; 
ППКП – прилад приймально-контрольний 
пожежний. 
 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Загальні відомості 
Пристрій вводу-виводу АМ-8 (далі – АМ-8) 

призначений для збільшення кількості фізичних входів 
та виходів СПСА «Тірас-А». АМ-8 відповідає вимогам 
стандарту ДСТУ EN54-18. АМ-8 випускається в 
пластмасовому корпусі. 

 
2.2 Основні технічні характеристики 
Технічні характеристики АМ-8 наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Технічні характеристики АМ-8 

Найменування характеристики Значення 
Кількість релейних виходів з перекидним 
контактом 

4  

Кількість виходів «Відкритий колектор» 2  
Кількість параметричних входів 2 
Інтерфейс зв’язку з ППКП «Тірас – А» CAN 
Діапазон напруг живлення, В 10,0 – 14,0 
Максимальний струм споживання (в усіх 
режимах), А 

0,13 

Формування несправності при живленні на 
входах «+12V», В   

10,0 

Норма входів «T220» (контроль наявності 
напруги 220 В)  та «PSS» (контроль 
справності блоку живлення) 

потенціал 
GND 

Напруга (змінна/постійна) комутації реле 
REL1-REL4, В, не більше 

240/24 

Струм (змінний або постійний) комутації 
реле (REL1-REL4), А, не більше 

51 

Величина струму виходу «12VL», А, не більше 0,42 

Струм комутації клем «I/О» в режимі виходів, 
А, не більше  

0,2 

Норма входів «IN1», «IN2», кОм 1,1 – 2,2 

Порушення входів «IN1», «IN2», кОм < 0,9; > 3,0 

Опір проводів входів «IN1», «IN2», Ом не 
більше 

250 

Час визначення несправностей, с, не більше 30 
Габаритні розміри ШхВхГ, мм, не більше 28122685 
Маса, кг, не більше 1 
Клас захисту оболонки ІР30 
Середній наробіток на відмову, годин, не 
менше 

40 000 

Середній строк служби, років, не менше 10 
Примітки. 
1. При подачі напруги на контакти виходу від зовнішнього 
джерела живлення. 
2. Струм має враховуватися в споживанні АМ-8 від 
зовнішнього джерела живлення. 

2.3 Устаткування електроживлення  
Електроживлення АМ-8 (основне та резервне) 

здійснюється від зовнішнього джерела живлення, з 
параметрами не гіршими, ніж ті, що вказані в таблиці 1. 
Зовнішнє джерело живлення має відповідати ДСТУ 
EN54-4. Усі клеми приладів мають захист від 
перевантаження по струму а також від зміни 
полярності напруги.   

 
2.4 Індикація 
Для індикації режимів роботи та стану пристрою 

використовуються світлодіодні індикатори (рисунок 1). 
Призначення індикаторів: 

- HL1 (зеленого кольору) – приймання по 
інтерфейсу CAN1, блимає в такт інформаційним 
імпульсам, погашений при відсутності інформаційних 
імпульсів в інтерфейсі CAN1; 

- HL2 (зеленого кольору) – приймання по 
інтерфейсу CAN2, блимає в такт інформаційним 
імпульсам, погашений при відсутності інформаційних 
імпульсів в інтерфейсі CAN2; 

- HL3 (жовтого кольору) – передавання  по 
інтерфейсах CAN1- CAN2, блимає в такт інформаційним 
імпульсам від АМ-8, погашений якщо АМ-8 нічого не 
передає. 

- HL4 (зеленого кольору) – світиться постійно при 
наявності живлення, блимає при наявності зв’язку з 
ППКП «Тірас-А»; 

- HL5 (жовтого кольору) – погашений при 
відсутності зв’язку з ППКП «Тірас-А», блимає в такт 
інформаційним пакетам при наявності зв’язку з АМ-8. 

Для доступу до світлодіодів необхідно зняти 
верхню кришку. 
 

3. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ АДРЕСИ 
Зовнішній вигляд плати з елементами керування 

та клемами підключення наведено на рисунку А.1. 
 

3.1 Вимоги до кабелів 

При підключенні лінії зв’язку з ППКП є 
обов’язковим використання кабелю типу «вита пара» зі 
спільним екраном (UTP, FTP, STP). Довжина дротів 
інтерфейсу CAN, при якій гарантована коректна робота 
– 1000 м (діаметр 0,4 мм – 0,8 мм для одножильних 
провідників). Якщо АМ-8 встановлено в кінці лінії 
зв’язку, то джампери підключення кінцевих резисторів 
повинні бути встановлені в положення «1» (рисунок 1).  

Підключення релейних виходів з максимальним 
струмом навантажування  необхідно здійснювати за 
допомогою багатожильного мідного кабелю з площею 
поперечного перерізу провідників 0,75-1,5 мм2. 
 

3.2 Призначення клем 
В таблиці 2 описано призначення клем АМ-8.  

 

Увага! Входи «IN», виходи «I/O» та живлення 
підключати мідним кабелем, з площею 
поперечного перерізу 0,22 – 0,5 мм2. 

Таблиця 2 – Призначення клем АМ-8 
Клема Призначення Примітка 

+12V Входи живлення АМ-8 Основний та 
резервний вхід 

GND Спільний провід  
L1, H1 Інтерфейс CAN1 Основний та 

резервний вхід L2, H2 Інтерфейс CAN2 
12VL Вихід 12 В Навантажувальна 

здатність 0,4 А 
Т220 (Test 220V) Вхід контролю 

справності мережі живлення 
(220В) зовнішнього ДЕЖ 

За наявності 
відповідних входів на 
зовнішньому ДЕЖ  

PSS (Power Supply Status) Вхід 
контролю справності 
зовнішнього ДЕЖ 

 

NO Нормально розімкнутий 
(Н.Р.) контакт реле 1 – реле 4 

Характеристики див. 
табл. 2 

REL1-
REL4 

Спільний контакт реле 1 – 
реле 4 

 

NC Нормально замкнутий (Н.З.) 
контакт реле 1 – реле 4. 

 

I/O1, 
I/O2 

(Input/Output) Виходи 
«Відкритий колектор» 

Характеристики див. 
табл. 1 

IN1, IN2 Клеми параметричних входів Схема підключення 
див. рис. 1 

 
3.3 Підключення входів та виходів 
Підключення АМ-8 до СПСА виконувати 

згідно Настанови щодо встановлення СПСА 
«Тірас-А» ААЗЧ.425521.007 НВ, яка доступна 
на сайті www.tiras.ua.  

 
Підключення зовнішніх кіл до входів/виходів АМ-8 

проводити згідно рисунку 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема підключення зовнішніх кіл 

На рисунку 1 показано: Rо – струмообмежувальний 
резистор, обирається з розрахунку, що струм через 
вихід «відкритий колектор» (ВК) дорівнює не більше 
200 мА; Rк – кінцевий резистор; Z1, Z2 – зовнішні 
навантаження (вентилятори, двигуни, виконавчі 
пристрої, заслінки, тощо), не більше 5 А; Z1 – 
вмикається при активації реле, Z2 – вимикається при 
активації реле. 

 
3.4 Встановлення адреси 
Після виконання всіх підключень необхідно 

встановити адресу пристрою в системі «Тірас-А». 
Адресу допускається встановлювати лише при 
вимкненому живленні. Для встановлення адреси 
використовується DIP-перемикач (рисунок А.1). Адреса 
встановлюється в двійковому коді. Кожен з розрядів 
перемикача відповідає двійковому розряду адреси, 
положення «ON» відповідає логічному «0», положення 
«1-4» (в залежності від розряду) відповідає логічній «1».  

 
Приклади встановлених адрес АМ-8 показано на 

рисунку 2. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Приклади встановлених адрес АМ-8 
 
4. НАЛАШТУВАННЯ 
Конфігурація налаштувань виконується з ППКП 

«Тірас-А», і описана в настанові з встановлення СПСА 
«Тірас-А».  

Для підключення  АМ-8 з відповідною адресою, 
необхідно на АПК перейти в меню «Третій рівень 
доступу – Конфігурація системи – Налаштування 
модулів», в списку пристроїв необхідно вибрати 
номер, який дорівнює адресі АМ-8, натиснути F2 для 
зміни типу пристрою на АМ-8, натиснути F3 для 
увімкнення пристрою.  

 
5. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
АМ-8 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. 
 

http://www.tiras.ua/

