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Анотація 

 

Ця настанова користувача (далі – настанова) призначена для 

ознайомлення користувача з технічними характеристиками і 
функціональними можливостями програмного забезпечення «Монітор-А» 

версії 0.9.8.1 (далі – програми).  

В основній частині настанови наведені наступні дані про програму: 

- призначення; 

- умови застосування; 

- логічна структура; 

- вхідні та вихідні данні, які використовуються; 

- відомості про налашування, перевірку, виконання програмою своїх 
функцій; 

- відомості про додаткові можливості програми; 

- відомості про повідомлення, які формує програма. 
 

В більш ранніх версіях програми можуть бути відсутні деякі функції, 
зазначені в цій настанові.  
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1 Загальні відомості та призначення програмного 
забезпечення 

1.1 Призначення програмного забезпечення 

1.1.1 Програмне забезпечення “Монітор-А” (далі – програма) 
призначена для конфігурування системи пожежної сигналізації адресної 
«Тірас-А» (далі – СПСА), приймання повідомлень від СПСА та забезпечення 

графічного відображення на моніторі ПК стану об’єкта. 

Програма надає наступні можливості: 

- створення нових файлів проектів; 

- відкривання раніше збережених файлів проектів; 

- збереження файлів проектів; 

- редагування структури СПСА в файлі проекту; 

- прив’язку складових частин СПСА до зон; 

- завантаження планів об’єкта; 

- прив’язку складових частин СПСА до планів об’єкта; 

- зчитування даних про структуру та параметри СПСА (далі – даних 

конфігурації) з БК ППКП “Тірас-А” 

- збереження даних конфігурації в файлах; 

- запис структури та параметрів СПСА в пам’ять ППКП «Тірас-А»; 

- заміну файлу вбудованого програмного забезпечення в блокові 
керування (БК) ППКП «Тірас-А» 

- отримання в реальному масштабі часу повідомлень про стан СПСА і 

їх інтерпретацію; 

- отримання користувачем оперативних довідок щодо технічних 

характеристик застосованих складових частин СПСА; 

- отримання користувачем довідки щодо порядку використання даної 
програми.  

 

1.2 Опис основних характеристик і особливостей програми 

1.2.1 Програма не відображає події, повідомлення про які були 
передані на пульт централізованого пожежного спостереження до її 
запуску, також в програмі та СПСА немає можливості запиту початкового 

стану. 

1.2.2 Для використання вбудованої довідки необхідно, щоб на 
комп’ютер був встановлений браузер, доступ в Internet для цього не 

потрібний. 

1.2.3 Оскільки програма постійно вдосконалюється і зовнішній вигляд 

деяких вікон залежить від встановленої операційної системи, інформація в 
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даній настанові, зокрема опис та графічні ілюстрації, може відрізнятись 

від актуальної для Вашої версії програми та операційної системи. 

1.3 Обмеження області застосування програми 

1.3.1 Програма підтримує роботу з графічними планами об’єкта у 
форматах BMP, JPEG, PNG, TIF, GIF, EMF, WMF. Деякі нові та 
нестандартні формати цих файлів можуть не підтримуватись, потребуючи 

попередньої конвертації із використанням сторонніх програм. 

1.3.2 Програма не може бути використана для роботи з кількома 

СПСА одночасно. 

1.3.3 Програма не може бути використана для керування СПСА: 
вимкнення зон, звуку, оповіщення чи інших компонентів СПСА, скидання 

пожежних тривог. 

1.3.4 Увага! При використанні програми разом з ППКП «Тірас-А» з 
датою виготовлення до грудня 2015 р. окремі дані конфігурації СПСА 

можуть бути неправильно інтерпретовані програмою. В цьому випадку 
рекомендується перепрограмувати ППКП «Тірас-А» новою версією 

вбудованого ПЗ.  

 

2 Умови експлуатування програми 

2.1 Мінімальний склад технічних засобів 

2.1.1. Особливих вимог до конфігурації апаратних засобів для 
встановлення програми не висувається. Встановленна програма займає 
близько 25 Мбайт вільного простору на жорсткому диску, також слід 

врахувати необхідність вільного місця для збереження поточних проектів, 
особливо тих, що містять графічні плани об’єктів. 

Робота програми забезпечується в операційних системах Windows XP 
(SP3), Windows 7, Windows 10. 

2.1.2 Для організації фізичного каналу зв’язку з СПСА через порт USB 

необхідний кабель USB-A – USB-mini. Кабелем потрібно з’єднати вільний 
порт USB комп’ютера і роз’єм USB БК ППКП «Тірас-А». Рекомендується 

спочатку підключати кабель, потім запускати програму. 

Для організації каналу зв’язку з СПСА через мережу Ethernet 
необхідно підключити комп’ютер з програмою до мережевого комутатора. 

БК ППКП «Тірас-А» також підключають до мережевого комутатора через 
пристрій M-NET.2.  

 

3 Вимоги до персоналу 

3.1 Для роботи з ПЗ “Монітор-А” слід мати базові навички роботи в 

операційних системах Microsoft Windows. 
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4 Використання програми 

4.1 Встановлювання, завантаження і налаштування програми 

4.1.1 Розташування програми 

4.1.1.1 Для встановлювання програми слід запустити файл 

MonitorA_setupNNNN.exe (де NNNN – версія ПЗ) та виконувати вказівки на 
екрані монітора. В результаті встановлювання у вибраному місці з’явиться 
папка MonitorA із  файлами та папками (рис. 4.1). Також на робочому столі 

та в меню “Пуск” створюються ярлики для запуску програми (“Монітор-А”). 

4.1.1.2 В підпапці Driver знаходиться драйвер та інструктивні 

матеріали щодо його встановлювання. Драйвер необхідний для організації 
обміну між програмою та БК ППКП «Тірас-А». 

 

Рисунок 4.1 – Структура папки з програмою 

 

4.1.2 Запуск програми 

4.1.2.1 Після запуску програми з папки або відповідного ярлика на 
робочому столі на екрані повинне з’явитися вікно авторизації (рис.4.2). 
Необхідно в цьому вікні вибрати вид доступу «Адмінов А.С.» (ім’я 

адміністратора за замовчуванням), ввести пароль доступу (за 
замовчуваням – 1), натиснути кнопку «ОК», після чого на екрані з’являється 
основне вікно програми (рис. 4.3). Вікно авторизації, показане на рис. 4.2, 

також з’являється при виконанні команди меню «Програма» - «Вхід в 
систему».  

Програма запускається з параметрами, які містяться в файлі SPSA.ini. 
Якщо файл SPSA.ini відсутній перед запуском, він створюється 
автоматично при запуску і корегується при зміні параметрів програми. 
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Рисунок 4.2 – Вікно авторизації 

Після запуску програми, якщо необхідно, можна змінити мову 

інтерфейсу: вибрати команду меню: «Програма» - «Мова інтерфейсу», 
поставити відмітку навпроти однієї з мовних опцій і перезапустити 
програму. 

 

4.1.3 Налаштування програми 

Вікно рис. 4.3 з’являється, якщо не встановлені параметри зв’язку з 

СПСА, немає раніше збережених проектів, які запускають автоматично. 

 

 

Рисунок 4.3 – Основне вікно програми 

 

Для налаштування програми необхідно вибрати пункт меню 
«Програма» і натиснути ліву кнопку «миші». В випадаючому меню вибрати 

пункт «Налаштування програми» - рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Вікно налаштувань програми 

4.1.3.1 Призначення параметрів пункту меню «Основні» (рис. 4.4): 

- «Показувати заставку при запуску» – нявність відмітки навпроти 

цього параметру приведе до виводу на екран при запуску графічної 
заставки програми, і тільки після неї з’явиться основне вікно програми, 

відсутність відмітки – основне вікно програми з’явиться зразу, графічна 
заставка не виводиться. Для збільшення швидкості запуску 
рекомендується відмітку не встановлювати;  

- «Завантажувати останній відкритий проект при старті» – при 
встановленій відмітці навпроти цього параметра на екран після запуску 
програми буде виведений проект, який останнім відкривали командою 

«Відкрити» з пункта меню «Проект». В файлі SPSA.ini – це проект на позиції 
Prj8. При створенні і редагуванні проектів  рекомендується відмітку зняти; 

- «Асоціювати файли *.pta з програмою» – якщо навести на це поле 
вказівник «миші» і натиснути ліву кнопку «миші», то асоціація буде 
встановлена, і програму можна запускати вибором і запуском файлу 

проекту в каталозі «\Projects». При налаштуванні рекомендується 
встановити асоціацію; 

- «Відмінити асоціацію pta-файлів з програмою» – якщо навести на це 
поле вказівник «миші» і натиснути ліву кнопку «миші», то асоціація буде 
відмінена, і програму можна запускати тільки як вказано в 4.1.2. 

4.1.3.2 Призначення параметрів пункту меню «Вид» (рис.4.4) – 
допоміжні налаштування написів на екрані і часу відображення підказок, 
рекомендується залишити за замовчуванням. 

4.1.3.3 Параметри пункту меню «Розташування» (рис.4.5) – місця 
розташування папок, які використовуються програмою. Папки 
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розташовуються автоматично під час інсталяції програми. Місця 

розташування можна змінити вручну за допомогою кнопок, розташованих 
справа від відповідних рядків.  

 

 

Рисунок 4.5 – Вікно налаштувань розташування службових папок 

 

4.1.3.4 Призначення параметрів пункта меню «Обмін з приладом» 
(рис.4.6) – вибір типу та адреси порту, який буде використовуватися для 
зв’язку з ППКП «Тірас-А». Якщо кабель буде відключений від портів USB, в 

списку доступних портів буде, як правило, лише COM1. Якщо кабель буде 
підключений, ППКП «Тірас-А» буде в робочому режимі, в налаштуваннях 
«Спосіб підключення» буде вибрана опція «USB», то додатково з’явиться 

доступний віртуальный COM-порт, який потрібно вибрати.  

Після вибору порту з правильним номером необхідно встановити 

відмітку навпроти опції «Підключити прилад», чим ініціюється постійний 
обмін службовими пакетами з ППКП «Тірас-А». Цей режим обміну 
потрібний тільки для моніторингу СПСА. Швидкість обміну за 

замовчуванням складає 115200 біт/с.  

Якщо обмін даними з ППКП «Тірас-А» наразі не потрібний, або 

потрібно скинути ППКП «Тірас-А» в заводські налаштування, або СПСА 
тільки налаштовують, відмітку навпроти опції «Підключити прилад» 
рекомендується зняти, щоб після поточного та при наступних запусках 

програми на екрані не з’являлись повідомлення про помилки зв’язку.  

Якщо у складі СПСА є модуль M-NET, підключений до блоку керування 
ППКП «Тірас-А», то існує можливість обміну даними між програмою і СПСА 

по локальній мережі ETHERNET. Для цього модулю M-NET і комп’ютеру з 
встановленою програмою повинні бути присвоєні IP-адреси. В 

налаштуваннях «Спосіб підключення» потрібно вибрати опцію «Ethernet 
(UDP)», в полі «Налаштування Ethernet» встановити IP-адресу, присвоєну 
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модулю M-NET, в полі «Порт» встановити номер порту передавання запитів, 
в полі «Слухати порт» встановити номер порту приймання даних, в полі 

«Чекати відповідь» встановити час очікування відповіді від СПСА в 
мілісекундах (за замовчуванням – 1 с).  

Налаштування модуля M-NET (IP-адреса, підмережа, порти, швидкість 

передавання даних) виконують у відповідності з його паспортом. 

Увага! Якщо необхідно переключитися з порту USB на порт Ethernet 
або навпаки, це потрібно робити, попередньо знявши відмітку в полі 

«Підключити прилад» (рис. 4.6). 

Ознакою наявності зв’язку є поява нових записів про події в СПСА у 

вікні сітки подій в нижній частині екрану.  

 

 

Рисунок 4.6 – Вікно налашування портів 

 

4.1.3.5 Після налаштування програми можна починати роботу з новим 
або раніше створеним проектом. 

 

4.2 Створення нового проекту  

Створення нового проекту можливе тільки з правами доступу 
адміністратора. Проект може бути використаний як для конфігурування 

СПСА, так і для моніторингу роботи СПСА. 

Якщо новий проект застосовують здебільшого для конфігурування 

СПСА, його зберігають у вигляді файлу з розширенням *.dmp (файл 
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конфігурації), який за замовчуванням зберігається в тій же папці, що і 

файл spsa.exe. Файл конфігурації в загальному випадку містить тільки 
необхідні дані про СПСА на об’єкті : 

- склад та кількість адресних та неадресних компонентів; 

- прив’язку адресних компонентів до пристроїв розширення; 

- налаштування для передавання повідомлень на ПЦПС; 

- розподіл компонентів по зонах та імена зон; 

- системні налаштування ППКП «Тірас-А». 

Файл конфігурації допускається застосовувати також і для 
моніторингу СПСА. Роботу з файлом конфігурації здебільшого виконують з 
пункту меню «Тірас-А» в головному вікні програми.  

Якщо з метою саме моніторингу СПСА в проект вносять додаткові 
дані про розташування адресних компонентів на планах об’єкта та імена 
адресних компонентів, то його зберігають у вигляді файлу *.pta (файл 

повного проекту СПСА), який за замовчуванням зберігається в підпапці 
Projects папки з установленою програмою. Якщо такий проект зберегти з 

розширенням *.dmp, то додаткові дані будуть втрачені. Роботу з повним 
проектом виконують з пункту меню «Проект» в головному вікні програми. 

Новий проект може бути створений за одним з двох алгоритмів: 

а) «Читання даних конфігурації з ППКП «Тірас-А»» → «Розміщення 

компонентів СПСА на планах» → «Збереження проекту». Даний алгоритм 
застосовується, якщо ППКП «Тірас-А» вже налаштований за допомогою 

АПК і потрібна лише додаткова візуалізація процесів в СПСА при 
моніторингу. Детально частини алгоритму описані в 4.2.1 - 4.2.3; 

б) «Вибір компонетів СПСА і їх з’єднання» → «Налаштування 

компонентів» → «Розподіл компонентів СПСА по зонах» → «Налаштування 

зон» → «Налаштування ППКП «Тірас-А» → «Збереження файлу конфігурації» 

→ «Завантаження даних конфігурації в ППКП «Тірас-А»» → «Розміщення 

компонентів СПСА на планах» → «Збереження проекта». Даний алгоритм 
застосовується, якщо ППКП «Тірас-А» налаштовують за допомогою 
програми.  

Детально частини алгоритму описані в 4.2.4 - 4.2.10. Після 
виконання дій 4.2.10 можна виконувати дії 4.2.1 – 4.2.3, доповнюючи 

проект додатковими даними.  

Якщо в новому проекті запланована візуалізація розташування 
компонентів СПСА, то мають бути підготовлені плани об’єкта у форматах 

BMP, JPEG, PNG, TIF, GIF, EMF, WMF.  

Примітка. Деякі нові та нестандартні формати цих файлів можуть не 
підтримуватись програмою, потребуючи попередньої конвертації із 

використанням сторонніх програм. 

Рекомендується зберігати файли планів і підпапці Plans в папці з 

установленою програмою. 
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4.2.1 Читання даних конфігурації з ППКП «Тірас-А» 

4.2.1.1 Перед читанням даних конфігурації повинен бути вибраний і 

налаштований порт згідно 4.1.3.4. Відмітка в полі «Підключити прилад» 
(рис. 4.6) повинна бути відсутня. Живлення ППКП «Тірас-А» повинне бути 
ввімкнене. В цьому випадку у вікно сітки подій, яке знаходиться в нижній 

частині основного вікна програми, повідомлення про підключення порту і 
стан ППКП «Тірас-А» приходити не будуть. 

4.2.1.2 В основному вікні програми (рис. 4.2) вибирають пункт меню 

«Тірас-А», і в ньому команду «Читання конфігурації приладу в файл…». На 
екрані комп’ютера з’явиться індикатор процесу завантаження. На екран 

АПК ППКП «Тірас-А» на весь час завантаження виводиться запис про 
відсутність зв’язку між АПК і БК ППКП «Тірас-А». Після закінчення 
завантаження на екрані комп’ютера автоматично з’явиться вікно рис. 4.7. 

Необхідно залишити або змінити запропоноване ім’я файлу *.dmp і вибрати 
команду «Зберегти». Після закінчення читання файлу у вікна «Дерево 

системи» і «Дерево зон» виводяться дані про конфігурацію СПСА (рис. 4.8).  

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Запит на збереження файлу після вичитування 
конфігурації СПСА 
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4.2.1.4 При виконанні команди «Читання конфігурації з приладу» у 

вікна «Дерево системи» і «Дерево зон» виводяться дані про конфігурацію 
СПСА (рис. 4.8), але відсутній запит про місце збереження файлу 

конфігурації СПСА. 

Щоб зберегти файл конфігурації СПСА в цьому випадку, необхідно 
виконати команду «Запис поточної конфігурації в файл», при запиті 

вибравши ім’я файлу. 

4.2.1.5 Всі файли конфігурацій СПСА з розширенням *.dmp за 

замовчуванням зберігають в кореневому каталозі програми «Монітор-А».  

4.2.1.3 В основному вікні програми (рис. 4.3) вибирають пункт меню 
«Тірас-А», і в ньому команду «Читання конфігурації з файлу…».  

Після закінчення читання файлу у вікна «Дерево системи» і «Дерево 
зон» виводяться дані про конфігурацію СПСА (рис. 4.8).  

При цьому в лівому верхньому куті основного вікна програми загальна 

назва проекту «Новий проект» змінюється на загальну назву «Проект Тірас-
А».  

 

 

Рисунок 4.8 – Вікно програми з завантаженою конфігурацією СПСА 

 

4.2.2 Розміщення компонентів СПСА на планах об’єкта 

4.2.2.1 Для отримання можливості розміщувати компоненти СПСА на 
планах необхідно ввести ці плани в проект. Для цього у вікні «Список 

планів» (рис.4.8) потрібно навести вказівник «миші» на знак «+» и 
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натиснути ліву кнопку «миші». На екран виводиться вікно налаштування 
списку планів (рис. 4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Вікно налаштування планів 

В цьому вікні потрібно вибрати ім’я для нового плану, задати шлях до 
файлу з планом і вибрати команду «ОК». Шлях до плану задають за 

допомогою діалогового вікна вибору файла з планом, що викликається 
натисканням на кнопці в правій нижній частині вікна  

В результаті у вікні «План об’єкта» з’являється вибраний план, а у вікні 
«Список планів» - ім’я цього плану (рис. 4.10).   

 

 

 

Рисунок 4.10 – Відображення планів в основному вікні програми 
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План, показаний у вікні «План об’єкта», відповідає імені плану, 

виділеному у вікні «Список планів». 

4.2.2.2 Для перенесення компонентів на план об’єкта необхідно 

навести вказівник «миші» на графічне зображення компонента у вікні 
«Дерево системи», натиснути ліву кнопку «миші», не відпускаючи її, 
перетягнути копію графічного зображення компонента (далі - примітив) на 

вибране місце на плані, відпустити кнопку «миші» (рис. 4.11). Таким же 
способом примітив можна переміщувати в межах плану на нове місце. 

Аналогічно на план необхідно перемістити всі заплановані 
компоненти. 

Також допускається переміщення на план об’єкта компонентів СПСА з 

вікна «Дерево зон». 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Приклад розміщення компонентів СПСА на плані 

 

4.2.3 Збереження проекту   

4.2.3.1 В основному вікні програми вибирають пункт меню «Проект», 

а в ньому команду «Зберегти як…». На екран виводиться вікно для 
збереження повного проекту (рис.4.12).  

Збереження проекту у вигляді файла конфігурації СПСА – відповідно 
до 4.2.9. 
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Рисунок 4.12 – Вікно збереження проекту 

 

Необхідно ввести ім’я проекту і вибрати команду «Зберегти». За 
замовчуванням проекти зберігаються в підпапці Projects папки з 

установленою програмою, допускається вибрати іншу папку. 

4.2.4 Вибір компонентів СПСА і їх з’єднання 

4.2.4.1 Якщо метою створення проекту є в тому числі й 

програмування ППКП «Тірас-А», то необхідно підготовити дані конфігурації 
вручну. 

4.2.4.2 В полі «Меню приладів» основного вікна програми знаходиться 

список компонентів, які допускається застосувати у складі СПСА. 
Компоненти згруповані в розділи. Для доступу до компонента необхідно 

відкрити відповідний розділ (наприклад, адресні сповіщувачі знаходяться 
в розділі «Адресні компоненти»).  

4.2.4.3 За замовчуванням у вікні «Дерево системи» нового проекту вже 

є з’єднані за замовчуванням ППКП «Тірас-А», АПК, АМР. Логічне збирання 
СПСА виконують у вікні «Дерево системи» (рис. 4.3): 

- відкривають необхідний розділ вікна «Меню приладів»; 

- способом, описаним в 4.2.2.2, захоплюють графічне зображення 
компонента в полі «Меню приладів» і переносять його у вікно «Дерево 

системи» таким чином, щоб графічне зображення компонента, який 
переносять, наклалось на графічне зображення того компонента, з яким 
потрібно з’єднати компонент, який переносять. 



«Монітор-А», настанова користувача 

17 

 

Увага! В програмі реалізовані засоби обмеження варіантів 

з’єднань між компонентами таким чином, щоб вони відповідали 
фізичній і функціональній можливості таких з’єднань. Якщо 

компоненти несумістні, з’єднання не буде виконане. Для 
правильного з’єднання компонентів СПСА необхідно 
ознайомитись з експлуатаційними документами СПСА і 

компонентів, які входять до неї.   

Приклад з’єднань у вікні «Дерево системи» показаний на рис. 4.13. 

 

 

Рисунок 4.13 – Виконання з’єднань у вікні «Дерево системи» 

 

4.2.4.4 Якщо компонент перенесений у вікно «Дерево системи» 

помилково, його можна видалити. Для цього виділити компонент, 
натиснути праву кнопку «миші», в меню команд налаштувань компонентів 
(рис. 4.14) вибрати команду «Видалити» і підтвердити запит на видалення. 
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Рисунок 4.14 – Меню налаштувань компонентів вікна «Дерево 
системи» 

 

4.2.5 Налаштування компонентів 

4.2.5.1 Налаштування компонентів СПСА, з’єднаних у вікні «Дерево 

системи», на даному етапі необхідне, щоб потім не налаштовувати 
компоненти у вікні «Дерево зон».  

При виборі компонентів в меню їх налаштування та ідентифікатори є 

умовними. Запис в ППКП конфігурації СПСА, в якій компоненти СПСА не 
налаштовані потрібним чином, може привести до непрацездатності СПСА.  

4.2.5.3 Перед зміною ідентифікаторів потрібно заздалегідь 

підготовити списки компонентів, з яких складається проектна СПСА, з 
присвоєними їм ідентифікаторами. Для зміни ідентифікатора компонента 

потрібно виділити його у вікні «Дерево системи» і натиснути праву кнопку 
«миші» (рис.4.14). З меню команд вибрати команду «Змінити серійний 
номер», ввести новий ідентифікатор в полі серійного номера (рис. 4.15), 

потім вибрати команду «ОК». 
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Рисунок 4.15 – Вікно введення ідентифікатора компонента 

 

4.2.5.4 Для зміни назви компонента потрібно виділити його у вікні 
«Дерево системи» і натиснути праву кнопку «миші». З меню команд (рис. 

4.14) вибрати команду «Змінити назву», ввести нове ім’я в поле запиту 
імені (рис. 4.16), потім вибрати команду «ОК». 

 

 

Рисунок 4.16 – Вікно введення назви компонента 

 

4.2.5.5 Для зміни налаштувань компонента потрібно виділити його у 
вікні «Дерево системи» і натиснути праву кнопку «миші». З меню команд 
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(рис. 4.14) вибрати команду «Змінити налаштування». Приклад вікна 
налаштування виходу з контролем підключеної лінії показаний на рис.4.17. 

Якщо на вибраному компоненті рядок меню «Змінити налаштування» 
неактивний, то цей компонент не має налаштувань, доступних для зміни. 
 

 

Рисунок 4.17 – Вікно налаштування виходу з контролем 

4.2.6 Розподіл компонентів СПСА по зонах 

4.2.6.1 В зонах можуть бути зареєстровані компоненти СПСА, 
розташовані у вікні «Меню приладів» в розділах: 

- «Адресні компоненти»; 

- «Сповіщувачі неадресні»; 

- «Оповіщувачі»; 

- «Приймально-контрольні прилади неадресні»; 

- «Іскрозахищене обладнання». 

Крім того, в зонах можуть бути зареєстровані виходи, розташовані на 
АМР, АПР, АМ-8 і входи, розташовані на АМ-8.   

Загальні принципи реєстрування компонентів СПСА в зонах без 

застосування програми подані в експлуатаційній документації ППКП 
«Тірас-А». 

4.2.6.2 Для реєстрування компонента СПСА в вибраній зоні необхідно 
перенести  копію його графічного зображення з вікна «Дерево системи» у 
вікно «Дерево зон» способом, описаним в 4.2.2.2. При цьому необхідно 

перенести графічне зображення компонента так, щоб воно розмістилось 
поверх напису «ЗОНА №». Після відпускання лівої кнопки «миші» вигляд 

рядка з зоною, яку заповнюють, змінюється, в ній з’являється 
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зареєстрований компонент (на рис. 4.8: зона 34 – до реєстрування, зона 33 

– після реєсрування сповіщувача). 

4.2.6.3 Якщо компонент зареєстрований в зоні помилково, його 

можна видалити. Для цього виділити компонент, натиснути праву кнопку 
«миші», в меню команд налаштування компонентів (рис. 4.18) вибрати 
команду «Видалити пристрої із зони» і підтвердити запит на видалення. 

 

 

Рисунок 4.18 – Меню команд налаштування компонентів і зон 

 

4.2.6.4 Оскільки один і той же вихід у більшості випадків реєструють 

в кількох зонах, в програмі реалізована функція прискореного 
реєстрування виходів. Для цього необхідно в дереві зон виділити вихід, 
натиснути на цьому рядку праву кнопку «миші» і в меню команд 

налаштування компонента виконати команду «Додати в кілька зон». 
Вигляд інтерфейсу програми показано на рис. 4.19. В отриманому списку 
зон необхідно поставити відмітки навпроти тих зон, в яких заплановано 

зареєструвати вибраний вихід, і натиснути кнопку «ОК».  
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Рисунок 4.19 – Вікно вибору зон для реєстрування виходу 

4.2.7 Налаштування зон 

4.2.7.1 Для налаштування зони її необхідно виділити у вікні «Дерево 
зон», натиснути праву кнопку «миші» і в меню налаштувань компонентів і 
зон (рис. 4.18) вибрати команду «Змінити параметри зони». В меню 

параметрів зони (рис.4.20) вибрати необхідні значення параметрів або 
назву і вибрати команду «ОК».  

Увага! Назви зон необхідно вводити тільки прописними 
літерами. Назва разом з пробілами повинна містити не більше 
20 символів. 

   

Рисунок 4.20 – Меню параметрів зон 
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4.2.7.2 Необхідно повторити налаштування в кожній зоні СПСА, для 

якої передбачені зміни порівняно з параметрами за замовчуванням. 

 

4.2.8 Налаштування ППКП «Тірас-А» 

4.2.8.1 Для налаштування ППКП «Тірас-А» потрібно в основному вікні 
програми (рис. 4.3) вибрати пункт меню «Тірас-А», потім вибрати команду 

«Налаштування блока керування». На екран виводиться вікно параметрів 
рис. 4.21 (на рисунку показаний один розділ з чотирьох).  

4.2.8.2 Для правильного налаштування параметрів ППКП «Тірас-А» 

необхідно використовувати його експлуатаційні документи. Призначення 
параметрів, які налаштовують з даної програми, і параметрів, які 
налаштовують за допомогою АПК, однакове. 

Необхідно звернути увагу, що команду «ОК» у вікні параметрів ППКП 
«Тірас-А» вибирають, коли всі параметри у всіх розділах вікна встановлені 

згідно проекту СПСА. 

 

 

Рисунок 4.21 – Вікно параметрів ППКП «Тірас-А» (розділ «Комунікатор») 
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4.2.8.3 Всі параметри ППКП «Тірас-А» згруповані в 4 розділи: 

а) комунікатор: 

1) «Включити комунікатор» - якщо відмітка є, то комунікатор 
увімкнений,  якщо ні – комунікатор вимкнений; 

2) «Реєстраційний номер» - чотиризначний ідентифікатор ППКП 
«Тірас-А» для ПЦПС; 

3) «Номер дозвону» - абонентський номер ПЦПС в оператора 

зв’язку; 

4) «Очікування сигналу АТС» - якщо відмітка є, номер ПЦПС буде 

набиратися після одержання сигналу «Відповідь станції»; 

5) «Пауза» - кнопка введення часового інтервалу в послідовність 
набору цифр номеру ПЦПС. Якщо у складі номера є індекс виходу в 

мережу фіксованого зв’язку, то після цифр індексу потрібно встановити 
паузу; 

6) «Режим набору номера» - потрібно вибрати тоновий або 
імпульсний набір; 

7) «Режим дозвону» - вибрати «І», якщо дзвінок на ПЦПС буде 

виконуватися зразу за двома номерами, «АБО», якщо дзвінок на ПЦПС буде 
виконуватися за першим номером, або за другим, якщо за першим всі 
спроби з’єднання були невдалими; 

8) «Кількість спроб дозвону» - число, яке позначає, скільки разів 
ППКП «Тірас-А» буде пробувати встановити з’єднання за одним номером; 

9) «Час першого тесту» - час в ППКП, в який потрібно перший раз 
передати тестове повідомлення на ПЦПС; 

10) «Інтервал тестів» - інтервал часу між спробами передавання 

тестових повідомлень на ПЦПС; 

б) коди ПЦС: 

1)  в розділі наведені коди повідомлень Contact ID за 

замовчуванням, які посилає ППКП «Тірас-А» після подій в СПСА; 

2) якщо необхідно змінити який-небудь код, необхідно виділити 

його вказівником «миші» і, натиснувши ліву кнопку «миші», натиснути 
клавішу F2 на клавіатурі комп’ютера, ввести новий код и натиснути на 
клавіатурі клавішу ENTER; 

в) коди доступу: 

1) в кожному з полів кодів доступу допускається встановити не 

більше 7 цифр; 

2) код доступу 1 в группе «Адміністратори» повинен бути рівним 1, 
код доступу 1 в групі «Установники» - 1604 (заводські коди доступу); 

г) інші: 

1)  «Інформаційні повідомлення»:  
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- повідомлення, записане в рядку ІНФО, буде виводитися в нижній 

частині поля інформера на АПК у всіх режимах роботи ППКП «Тірас-А» 
(звичайно це назва і телефон обслуговуючої організації);  

- повідомлення в рядках ІНФО1-ІНФО4 будуть співставлені зі 
станами входів (якщо вони є у складі СПСА); 

2) «Синхронізувати час» - при виборі цієї команди в ППКП «Тірас-А» 

буде встановлений час комп’ютера; 

3) «Часові профілі» - встановлюються межі дня і ночі для 

використання при налаштуванні зон (рис. 4.21). Якщо в зоні зареєстровані 
оповіщувачі і в ній виникає пожежа, то в межах ночі оповіщення в цій зоні 
вмикатися не буде; 

4) «Різне»: 

- «Вимкнути реле «Пожежа»» - якщо в рядку поставлена відмітка, то 
при переході ППКП “Тірас-А» в режим «Пожежа» реле «AL» в ППКП «Тірас-А» 

не спрацює; 

- «Вимкнути реле «Несправність»» - якщо в рядку поставлена 

відмітка, то при переході ППКП “Тірас-А» в режим «Несправність» реле «FT» 
в ППКП «Тірас-А» не спрацює; 

- «Повторне вмикання оповіщення» - якщо в рядку поставлена 

відмітка, то щодо кожного виходу оповіщення, зареєстрованого в двох і 
більше зонах, діє правило: якщо в одній зоні трапилась пожежа і цей вихід 

оповіщення вимкнули, то при пожежі в другій зоні своєї групи він знов 
спрацює. 

 

4.2.9 Збереження файлу конфігурації і файлу проекту 

4.2.9.1 Збереження файлу конфігурації можливе на будь-якому етапі 
редагування проекту. Для збереження файлу конфігурації потрібно в 

основному вікні програми (рис. 4.3) вибрати пункт меню «Тірас-А», потім 
вибрати команду «Запис поточної конфігурації в файл». На екран 

виводиться вікно рис.4.7. Потрібно ввести ім’я файлу *.dmp і вибрати 
команду «Зберегти». 

Увага! Якщо в конфігурації є неадресні компоненти, то вони не 

будуть збережені в файлі з розширенням *.dmp. Конфігурацію з 
неадресними компонентами необхідно зберігати в файлі проекту з 

розширенням *.pta. 

4.2.9.2 Проект в цілому зберігають відповідно до 4.2.3.1. 

 

4.2.10 Завантаження даних конфігурації в ППКП «Тірас-А» 

4.2.10.1 Перед виконанням даної операції необхідно перевірити стан 
зв’язку між комп’ютером і ППКП «Тірас-А»: перевірити вибір віртуального 

COM-порту і нявність підключення цього порту (4.1.3.4). У вікні сітки 
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подій, яке знаходиться в нижній частині основного вікна програми, 
повинні бути присутні повідомлення про підключення порту і стан СПСА. 

Завантаження даних конфігурації необхідно виконувати при знятій 
відмітці в полі «Підключити прилад» (рис.4.6). 

4.2.10.2 Перед цим рекомендується зберегти поточні дані конфігурації 

в файл (4.2.9.1). Потім в основному вікні програми (рис. 4.3) вибрати пункт 
меню «Тірас-А», вибрати команду «Запис поточної конфігурації в прилад». 
Під поточною конфігурацією розуміють ту, яка відображена на екрані 

комп’ютера. При виконанні команди з’являється вікно рис.4.22, в якому 
необхідно поставити відмітки навпроти вибраних типів даних для 

завантаження і дати команду «ОК». 

 

Рисунок 4.22 – Вибір типів даних для завантаження 

 

Після цього на екрані з’явля’ться індикатор процесу завантаження. На 

екран АПК ППКП «Тірас-А» на весь час завантаження виводиться 
повідомлення про відсутність зв’язку з БК ППКП «Тірас-А».  

Увага! Після завантаження конфігурації рекомендується 
вимкнути, а потім увімкнути джерела живлення СПСА, щоб 
привести всі компоненти у вихідний стан. Операція завантаження 

не викликає автоматичного скидання компонентів СПСА. 

4.3 Використання проектів для моніторингу СПСА 

4.3.1 Програма може бути використана для цілодобового моніторингу 
однієї СПСА або періодичного моніторингу кількох СПСА. В будь-якому 
випадку для моніторингу СПСА в програму спочатку повинен бути 

завантажений відповідний проект і встановлений зв’язок з відповідним  
ППКП «Тірас-А». 

4.3.2 Моніторинг СПСА може виконуватися як з правом доступу 

адміністратора, так і з правом доступу оператора. В другому випадку 
користувачу будуть недоступні вибір проекту, редагування проекту і 

завантаження даних конфігурації в/з ППКП «Тірас-А».  
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4.3.3 Для підготовки моніторингу СПСА необхідно, використовуючи 

право доступу адміністратора (4.1.3), виконати наступні дії: 

а) відкрити збережений проект, дані з якого раніше були записані в 

БК ППКП «Тірас-А». В основному вікні програми вибрати пункт меню 
«Програма» і натиснути ліву кнопку «миші». В випадаючому меню вибрати 
пункт «Налаштування програми» (рис. 4.4) і в меню «Основні» встановитиь 

відмітку навпроти параметру «Завантажити останній відкритий проект 
при старті»; 

б) відповідно до 4.1.3.4 встановити зв’язок між програмою і ППКП 
«Тірас-А»; 

в) закрити програму. 

4.3.4 Для виконання моніторингу з правом доступу оператора 
запустити програму. В початковому вікні (рис. 4.2) вибрати рядок з іменем 
оператора (за замовчуванням – «Операторов А.С.»), ввести пароль (за 

замовчуванням – цифра 2). У вікні сітки подій, яке знаходиться в нижній 
частині основного вікна програми, повинні відобразитись актуальні 

повідомлення про підключення порту і стан СПСА.  

4.3.5 Повідомлення про всі події, які стаються в СПСА, 
відображаються в сітці подій. Повідомлення про пожежі, несправності, 

вимкнення додатково дублюються відповідними піктограмами біля зон та 
адресних компонентів, з якими пов’язані події. Якщо в проекті 

використані плани об’єкта і на них розташовані графічні примітиви 
компонентів СПСА, то графічні примітиви сповіщувачів, з яких було 
одержане повідомлення про пожежу, змінюють свій колір. 

4.3.6 Для того, щоб в програмі був відображений поточний стан 
компонентів СПСА, необхідно після запуску програми вимкнути і потім 
увімкнути живлення ППКП «Тірас-А». 

 

5 Додаткові можливості програми 

5.1 Редагування раніше збереженого проекту 

5.1.3 Редагувати проект можливо лише з правом доступу 
адміністратора.  

Якщо в виведений на экран проект вручну вносять зміни, то вони 

автоматично не зберігаються в проекті. Для збереження змін необхідно 
використати команди збереження проекту (з з розширенням *.pta) або 
запису поточної конфігурації в файл (с розширенням *.dmp). Інакше при 

завантаженні будь-якого іншого файлу *.dmp або вичитуванні даних 
конфігурації з ППКП «Тірас-А» згідно 4.2.1.2 ці зміни будуть втрачені.  

Збережені дані в файлі проекту з розширенням *.pta і в файлі з 
розширенням  *.dmp не є однаковими, навіть якщо це одна і та ж 
конфігурація СПСА. Файл з розширенням  *.dmp містить тільки дані 

конфігурації СПСА і не містить дані прив’язки до планів об’єкту, 
наприклад. 
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В поточний відкритий файл проекту з розширенням *.pta не можна 
підставити нову конфігурацію СПСА з файлу з розширенням *.dmp.  

5.1.2 Зміни у відкритий в програмі проект (файл з розширенням *.pta) 
необхідно вносити вручну згідно 4.2.8. Збережений в ході роботи файл з 
розширенням *.pta використовують для моніторингу СПСА, він може бути 

налаштований для автоматичного виклику при вході в програму з правами 
доступу оператора.  

5.1.3 В ході редагування проекту дані конфігурації СПСА можуть бути 

збережені в файл з розширенням *.dmp і далі використовуватись для 
запису в ППКП згідно 4.2.10.  

Користувачам з правами доступу оператора файли з розширенням 
*.dmp для роботи недоступні.  

5.2 Пошук адресних компонентів з однаковими 

ідентифікаторами 

5.2.1 Для коректної роботи СПСА всі адресні компоненти та модулі  

обов’язково повинні мати різні ідентифікатори (шестизначні серійні 
номери). Перед записом конфігурації в ППКП проводиться її перевірка на  
наявність нульових та однакових серійних номерів і, якщо такі буде 

знайдено, запис проведений не буде, а користувач не екрані отримає 
відповідне повідомлення. Для самостійної перевірки системи на наявність 
дублікатів, необхідно вибрати в меню команду «Проект» - «Пошук 

дублікатів», в результаті виконання якої, при наявності дублікатів, їхній 
список буде виведений у відповідному діалоговому вікні (рис. 5.1). При 

подвійному натисканні лівої кнопки миші на відповідному компоненті буде 
здійсненно перехід зі списку до нього у вікні дерева системи. 

Далі необхідно перевірити адресні компоненти, вказані в списку, і або 

видалити їх з вікна дерева системи, або виправити їх ідентифікатори. 
 

 
Рисунок 5.1 – Приклад списку дублікатів 
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5.3 Об’єднання зон в групи 

5.3.1 Для зручності контролю за великою кількістю зон їх можна 
об’єднувати в групи. Для цього в основному вікні програми вибрати пункт 

меню «Проект», а в ньому команду «Менеджер груп». На екрані 
відкриються: поле списку зон и поле списку груп. Для створення групи 
потрібно навести вказівник «миші» на вибрану зону, натиснути ліву кнопку 

«миші» і, не відпускаючи її, перемістити зону в пусте поле списку груп  
(рис. 5.2). Ввести назву групи і вибрати команду «ОК». В полі списку груп 

з’явиться група з вибраною зоною. Інші зони в цю ж групу можна 
додавати, переміщуючи зони з поля списку зон в рядок «Група…». 

 

 

Рисунок 5.2 – Вікно створення груп 

 

Так само можна створити кілька груп.  

Якщо необхідна кількість зон об’єднані в групи, вибрати команду «ОК». 
Розподіл зон у вікні «Дерево зон» зміниться (рис.5.3). 
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Рисунок 5.3 – Розподіл зон в групи у вікні дерева зон 

5.3.2 Щоб редагувати склад групи, необхідно, перебуваючи у вікні 
«Менеджер груп», виконати наступне: 

а) навести вказівник «миші» на вибрану зону у вибраній групі,  

натиснути праву кнопку «миші», тем самим викликавши меню команд 
редагування (рис. 5.4); 

б) вибрати потрібні команди; 

в) вибрати команду «ОК» у вікні «Менеджер груп».  

 

Рисунок 5.4 – Меню редагування груп 
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Наприклад, щоб перенести зону з однієї групи в іншу, потрібно 

спочатку видалити цю зону з групи (зона тоді переміщується в поле списку 
зон, в кінець списку), а потім перемістити її в іншу групу згідно 5.2.1. 

5.4 Розрахунок споживання СПСА 

5.4.1 В програмі забезпечена можливість попереднього розрахунку 
сумарного споживаного струму всієї СПСА, структура якої відображена у 

вікні «Дерево системи». Для цього потрібно вибрати пункт меню «Проект», а 
в ньому команду «Зведення по проекту» (рис. 5.5). 

 

 

Рисунок 5.5 – Вікно попереднього розрахунку сумарного струму  

 

Споживаний струм для компонентів, які підключені в адресні 
шлейфи, приведені до споживаного струму від джерела живлення з 

напругою 12 В. Кількість і приєднання блоків живлення, акумуляторів для 
СПСА у вікні калькулятора не вказується, тому що це залежить від 
розташування компонентів СПСА на об’єкті. 

 

5.5 Текстові підказки 

5.5.1 Якщо навести вказівник «миші» по черзі на піктограми в верхній 
частині основного вікна програми, під піктограмами виводиться короткий 
текстовий опис функцій піктограм, які співпадають з командами в 

пунктах меню в лівому верхньому куті основного вікна програми.   

 



«Монітор-А», настанова користувача 

 

32 

 

5.6 Перемальовування графічних примітивів 

5.6.1 У випадку, якщо при переходах між зображеннями планів 

об’єкта (рис. 4.10)  спотворюються графічні примітиви компонентів СПСА, 
які перед тим були розміщені на планах, потрібно застосувати команду 
«Перемалювати елементи на плані» з меню «Вид» основного вікна програми. 

 

5.7 Виведення інформації про компоненти СПСА 

5.7.1 При виборі команди «Вікно інформації» в меню «Вид» в основне 
вікно програми виводиться вікно з назвою «Вікно інформації». Для 

отримання інформації про компоненти СПСА в цьому вікні потрібно 
навести вказівник «миші» на графічне зображення будь-якого компонента 

у вікні «Меню приладів» і натиснути ліву кнопку «миші». 

Також можна взнати інформацію про поточний стан компонента 
СПСА. Для цього у вікні дерева системи потрібно вибрати і виділити 

компонент, натиснути праву кнопку «миші», потім вибрати пункт меню 
«Активні несправності». На екрані комп’ютера з’явиться вікно, показане на 
рис. 5.6. 

 

 

Рисунок 5.6 – Приклад інформації про поточні 

несправності компонента 

5.8 Інформація про «гарячі» клавіші 

5.8.1 Інтерфейс програми включає зарезервовані комбінації клавіш на 

клавіатурі (так звані "гарячі" клавіші) для дублювання відповідних пунктів 
меню.  

Примітка - Дані комбінації вказані в спливаючих підказках до  
відповідних елементів інтерфейсу. 

5.8.2 Глобальні комбінації (діють незалежно від того, яка частина 

вікна є поточною): 
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- Ctrl+N – створення нового проекту (виклик пункту меню «Новий»); 

- Ctrl+O – завантаження раніше збереженого проекту (виклик 
пункту меню «Відкрити...»); 

- Ctrl+S – збереження поточного проекту під тим же іменем (виклик 
пункту меню «Зберегти»); 

- Shift+Ctrl+S – збереження поточного проекту під новим іменем 

(виклик пункту меню «Зберегти як...»); 

- Alt+X (еквівалентне комбінації Alt+F4 в MS-Windows) – 

завершення роботи з програмою (виклик пункту меню «Вихід»); 

- Ctrl+R – перемальовування компонентів на поточному плані 
об’єкту; 

- F1 – виклик довідкової системи; 

- F4 – сховати/показати вікно «Меню приладів»; 

- F5 – сховати/показати вікно «Дерево системи»; 

- F6 – сховати/показати вікно «Список планів»; 

- F7 – сховати/показати вікно «Дерево зон»; 

- F8 – сховати/показати вікно «План об’єкту»; 

- F9 – сховати/показати вікно «Вікно інформації»; 

- Ctrl+F5 – швидкий перехід до вікна «Дерево системи»; 

- Ctrl+F6 – швидкий перехід до вікна «Список планів»; 

- Ctrl+F7 – швидкий перехід до вікна «Дерево зон»; 

- Ctrl+F8 – швидкий перехід до масштабування плану; 

5.8.3 Локальні комбінації (дія залежить від того, яке вікно програми є 
поточним): 

а) у вікнах «Дерево системи», «Дерево зон»: 

- стрілка вниз/вгору – перехід до наступної/попередньої гілки 

дерева; 

- стрілка вправо/вліво – розвернути/звернути поточний вузол 
дерева; 

- Ctrl+стрілка вправо/вліво – прокрутка дерева вправо/вліво; 

- Ctrl+стрілка вниз/вгору – прокрутка дерева вниз/вгору; 

- F2 - редагування ідентифікатора вибраного адресного приладу 

(для дерева системи) або назви вибраної зони (для дерева зон); 

б) у вікні «План об’єкту»: 

- Ctrl+стрілка вправо/вліво – збільшення/зменшення масштабу 
поточного плану; 

в) в меню «Проект» – «Останні відкриті»: 

- 0…9 – завантаження відповідного проекту зі списку останніх 
відкритих проектів. 



«Монітор-А», настанова користувача 

 

34 

 

5.9 Модернізація вбудованого програмного забезпечення 

5.9.1 Для запису в БК ППКП «Тірас-А» в меню «Тірас-А» вибирають 

команду «Запис HEX-файлу в прилад». В полі, яке відкривається (показане 
на рис.5.7), вибирають місце розташування файлу вбудованого 
програмного забезпечення і натискають кнопку «OK».  

 

 

Рисунок 5.7 – Поле введення місця розташування файлу прошивки 

 

6 Закінчення роботи з програмою 

 

6.1 Для закінчення роботи з програмою потрібно навести вказівник 
«миші» на піктограму «Х» в верхній частині основного вікна програми і 
натиснути ліву кнопку «миші».  
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