
5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
При експлуатації проводиться технічне 

обслуговування згідно таблиці 2. 
 
Таблиця 2 – Перелік робіт при проведенні 

технічного обслуговування сповіщувача 
№ Найменування робіт Періодичність 
1 Зовнішній огляд щодо 

наявності механічних 
ушкоджень 

Щодня 

2 Перевірка працездатності 
згідно п. 4.2 

Один раз на рік 

 
6 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ 

Після розпаковування сповіщувача 
необхідно провести його зовнішній огляд, 
переконатися у відсутності механічних 
ушкоджень, і перевірити комплектність, яка 
повинна відповідати таблиці 3. 

Таблиця 3 – Комплектність сповіщувача 
Найменування Позначення Кількість 
Сповіщувач ААЗЧ.425211.002 1 
Ключ  1 

Паспорт ААЗЧ.425211.002 ПС 1 

Примітка При груповому пакуванні один паспорт на 
10 сповіщувачів 

 
7 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ 

ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ 
ТА СЕРТИФІКАТИ 

Сповіщувач 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 
 

Сповіщувачі відповідають вимогам 
нормативно-технічних документів і визнані 

придатними для експлуатування.  Дата 
приймання (печатка) зазначена на останній 
сторінці паспорта. 

 
9 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА 

РЕМОНТ  
 

ТОВ «Тірас-12» (далі - виробник) гарантує 
відповідність сповіщувача 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 

 
 

Для нотаток: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ред. – 21.07.21                      

 

 

Паспорт 

СПОВІЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ 
РУЧНИЙ АДРЕСНИЙ СПР-А 

 

 

ТОВ «Тірас-12» 
Україна, м. Вінниця, 

2-й пров. Хмельницьке шосе, 8 
 

 
Більше інформації на сайті  

tiras.ua 
 

Серійний номер:  
 
 
 
 
Версія ПЗ: SPR-5  

http://www.tiras.ua/
http://www.tiras.ua/
mailto:support@tiras.ua
mailto:otk@tiras.ua
http://www.tiras.ua/


 

Даний паспорт призначений для вивчення 
конструкції, роботи та правил експлуатації 
сповіщувача пожежного ручного адресного 
«СПР-А» (далі – сповіщувач). 

Сповіщувач призначений для передавання 
ручним способом сповіщення пожежної 
тривоги на ППКП.  

Сповіщувач відповідає вимогам ДСТУ EN54-
11 та ДСТУ EN54-17. 

 
1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АМР/АПР – адресний модуль/пристрій 
розширення; 
АПК – адресна панель керування; 
КЗ – коротке замикання; 
СПСА – система пожежної сигналізації адресна 
«Тірас-А»; 
ППКП – прилад приймально-контрольний 
пожежний; 
ВПОС – виносний пристрій оптичної сигналізації; 
ША – шлейф адресний. 
 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Технічні характеристики сповіщувача 
наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1. Технічні характеристики 
сповіщувача 

Параметр Значення 

Діапазон напруг живлення (в ША), В 18 – 28 
Струм споживання в черговому режимі, 
мА, не більше 

1 

Діапазон робочих температур, ОС   -10 + 55 
Габаритні розміри, мм, не більше:  
- ширина 
- висота 
- глибина 

 
90 
93 
40 

Маса, кг, не більше 0,15 
Середній строк експлуатації, років 10 
Ступінь захисту, що забезпечує корпус IP30C 

Параметри ізолятора короткого замикання 
Напруга в ША, В, не більше 30 
Напруга в ША, В, не менше 18 
Робочий струм через ізолятор, А 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 
 

2.2 Індикація режимів роботи 

Сповіщувач має наступні режими роботи 
світлодіодного індикатора: 

- черговий режим – світлодіодний індикатор 
блимає зеленим кольором 1 раз на 8 с; 

- режим підсиленої індикації (в черговому 
режимі) – світлодіодний індикатор блимає 
зеленим кольором 2 рази (подвійний спалах) з 
інтервалами між подвійними спалахами 4 с. Цей 
режим використовується для візуальної 
ідентифікації сповіщувача на місці його 
розташування; 

- режим «Пожежа» - світлодіодний індикатор 
блимає червоним кольором безперервно з 
періодом 0,5 с.  

 
3. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ 
 

3.1 Сповіщувач складається з корпусу, 
всередині якого встановлена плата з  
мікроперемикачем (дивись рисунок 1б). При 
натисканні на знак «Натиснути тут» 
відбувається натискання важеля 
мікроперемикача, на яке реагує електронна 
схема і сповіщувач переходить в режим 
«Пожежа». 

 

Рисунок 1 - Зовнішній вигляд (а) та внутрішня 
компоновка (б) сповіщувачів 

В зоні заштрихованої ділянки плати не 
допускається прокладання кабелів (дротів). 

 
33.2 Доступ всередину корпусу виконується 

за допомогою ключа зі сторони отвору, (дивись 
рисунок 2), методом натискання затискача на 
верхній частині корпусу сповіщувача (дивись 
рисунок 1а). 

3.3 Підключення проводів здійснюється 
гвинтовими з'єднаннями, розташованими на 
платі (дивись рисунок 1б). 

Сторона ключа, 
призначена для 

повернення СПРА в 
черговий режим 

 Сторона ключа, 
призначена для 

відкривання 
кришки СПРА 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Ключ для обслуговування СПР-А 

 
4. МОНТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ 

(ПРИПИСКА) СПОВІЩУВАЧА 
 

4.1 Для монтажу сповіщувача необхідно 
відкрити сповіщувач (натиснути ключем на 
затискач у верхній частині корпусу 
сповіщувача), протягнути дроти всередину 
корпусу сповіщувача й закріпити його на стіні в 
приміщенні, де він монтується, за допомогою 
дюбелів або гвинтів (див. рисунок 1б).  

 

«Увага!» «Максимальна довжина 
ША дорівнює 1000 м. При 
максимальних довжинах ША 
необхідно використовувати 
багатожильний кабель з поперечним 
перерізом жил 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 ізолятором КЗ, додатково 
вносить опір 0,1 Ом 

4.2 Для перевірки працездатності 
сповіщувача необхідно перевести його в стан 
«Пожежа». Для цього вдарити рукою по 
запобіжній кришці до її відкриття, після чого 
натиснути кнопку  «Натиснути тут» сповіщувача. 
При цьому колір стрілок має змінитися з 
чорного на червоний, індикатор тривоги 
повинен перейти в режим індикації тривоги  
(блимання  червоним  кольором з  періодом 0,5 
секунди). Для повернення сповіщувача у 
початковий стан необхідно: 1) повернути на 
місце запобіжну кришку; 2) ключем через отвір 

в нижній частині корпусу сповіщувача 
повернути сповіщувач в початковий стан. 

4.3 Підключення в адресний шлейф 
проводити згідно рисунка 3.  

 
 

Рисунок 3 – Схема підключення сповіщувачів в 
кільцевий ША; на рисунку HL1 – світлодіодний 

індикатор, DM1 – мікроперемикач 
 

 

«Увага!» При підключенні за 
радіальною схемою шлейф 
підключається лише до одного з 
виходів  LINE 1 або LINE 2; можливе 
підключення до виходів  LINE 1 та 
LINE 2 двох шлейфів, які не замкнені 
між собою 

 

«Увага!» Сповіщувач не 
оснащений вбудованим ізолятором 
КЗ. В зв’язку з цим рекомендовано 
при монтажі, по можливості, 
встановлювати сповіщувач між 
компонентами, які оснащено 
ізолятором КЗ. 

 
4.4 Реєстрація (приписка) сповіщувача в 

системі можлива в автоматичному або ручному 
режимі. Перед реєстрацією в автоматичному 
режимі сповіщувач необхідно перевести в 
режим «Пожежа». При автоматичному пошуку 
ППКП «Тірас-А» формує список з усіх 
змонтованих адресних компонентів, після чого, 
використовуючи режим підсиленої індикації, їх 
необхідно розподілити в зони. При ручній 
приписці використовується ідентифікатор 
сповіщувача, що записаний на фірмовій 
етикетці сповіщувача. Для ручної приписки 
необхідно обрати зону та задати ідентифікатори 
сповіщувачів, що фізично змонтовані в даній 
зоні; ППКП «Тірас-А» виконає пошук за 
вказаними ідентифікаторами. Детально 
процедура реєстрації описується в настанові 
щодо встановлення СПСА «Тірас-А» 
ААЗЧ.425521.007 НВ. Для ручної приписки 
переводити сповіщувач в режим 
«Пожежа» не потрібно. 

 
 


