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1 Призначення 
 
Пристрій вводу-виводу адресний АМ-3 (далі – АМ-3) з вбудованим ізолятором 

короткого замикання, забезпечує можливість підключення до  СПСА «Тірас-А»: 
- одного з приладів: ППКП «Тірас-4П», ППКП «Тірас-8П», ППКП «Тірас-16П», ПУіЗ 

«Тірас-1» або модуля релейних ліній МРЛ-8 через інтерфейс RS-485; 
- двох ліній для керування оповіщенням.    
 
2 Перелік скорочень 
 
АМ-1 - пристрій вводу-виводу; 
АПР – адресний пристрій розширення, призначений для організації одного адресного 

шлейфу, а також для збільшення кількості фізичних входів та виходів СПСА «Тірас-А». 
Встановлюється в окремому корпусі; 

АМР – адресний модуль розширення, безкорпусне виконання АПР, призначений для 
організації одного адресного шлейфу, а також для збільшення кількості фізичних входів та 
виходів СПСА «Тірас-А»; встановлюється в корпус ППКП «Тірас-А»; 

МРЛ – модуль релейних ліній; 
СПТ-А – сповіщувач пожежний тепловий адресний; 
СПД-А – сповіщувач пожежний димовий адресний; 
СПК-А – сповіщувач пожежний комбінований адресний; 
СПР-А – сповіщувач пожежний ручний адресний; 
ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний; 
СПСА – система пожежної сигналізації адресна; 
ПУіЗ – пристрій електричний автоматичного контролю і затримки ПУіЗ «Тірас-1». 
 
3 Основні терміни та визначення 
 
Адресний компонент – компонент системи, який підключено до адресного шлейфу, та 

який для обміну інформацією в системі використовує свій унікальний ідентифікатор. 
Адресними компонентами є: адресні сповіщувачі СПТ-А, СПД-А, СПК-А та СПР-А, 
пристрої вводу-виводу АМ-1 та АМ-3, оповіщувач звуковий «Джміль-А». 

Адресний шлейф – фізичне дротове з’єднання між адресними компонентами та АМР 
(АПР), яке використовується для передавання інформації про стан адресних компонентів та 
керування ними; розрізняють кільцеві та радіальні адресні шлейфи. 

Кільцевий ША – адресний шлейф, початок та кінець якого підімкнено до виходів 
LINE1, LINE2, що розміщені в АПР або АМР. Даний тип підключення забезпечує 
працездатність адресних компонентів в цьому шлейфі у випадку виникнення несправності 
(обриву чи короткого замикання) в одній із його точок. 

Радіальний ША – адресний шлейф, який з’єднується з виходами LINE1, LINE2, які 
розміщені в АПР або АМР, тільки одним кінцем, що дає можливість створювати бокові 
гілки без повернення лінії до АМР або АПР. Обмеження по компонентах в одній гілці – не 
більше 32 шт. 

Ізолятор короткого замкнення – апаратний вузол у складі адресного компонента, 
який дозволяє розімкнути адресний шлейф після виявлення короткого замикання в ньому в 
точці, найближчій до місця короткого замикання. 

Оповіщувач – пристрій, призначений для оповіщення про пожежу, наприклад, 
звуковою або світлозвуковою сигналізацією.  
 

4 Декларації виробника 

 

Конструкція АМ-3 виконана відповідно до системи управління якістю, що містить 
набір правил проектування всіх його елементів. 
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Всі компоненти АМ-3 було обрано за цільовим призначенням та умови їх 
експлуатування відповідають умовам довкілля  поза   корпусом   відповідно   до класу    3к5 

ІЕС 60721-3-3. 
 
5 Технічні характеристики 
 
5.1 Загальні параметри 
Габаритні розміри, не більше: 142 мм  152 мм  30 мм. 
Маса, не більше: 0,8 кг. 
Ступінь захисту корпусу ІР30 згідно ІЕС 60529.  
Середній наробіток на відмову, не менше: 40 000 годин. 
Середній строк служби не менше: 10 років. 

 
5.2 Електроживлення  
Конструктивно АМ-3 складається з двох гальванічно розв’язаних частин: 1) частина 

для підключення до адресного шлейфа; 2) частина інтерфейсу RS-485. 
Електроживлення першої частини забезпечується від адресного шлейфа. 
Електроживлення другої частини АМ-3 забезпечується від зовнішнього джерела 

живлення, з параметрами відповідно до таблиці 1. 
Джерело живлення для живлення другої частини АМ-3 має відповідати вимогам 

ДСТУ EN-54:2003, та мати два незалежних входи живлення для подавання основного та 
резервного живлення на входи «+12В» АМ-3. Також, основне та резервне електроживлення 
може здійснюватись з різних  джерел живлення. 

 
5.3 Технічні характеристики входів та виходів 
 
Таблиця 1 - Основні технічні характеристики АМ-3 

Найменування параметра Значення 
Електроживлення 

Діапазон напруг живлення (10,0 – 14,0) В 
Струм споживання по входах «+12В», не більше 80 мА 
Струм споживання від адресного шлейфу, не більше 2 мА 
Формування несправності при живленні на входах «+12В»   менше 10,0 В 
Норма входів «T220» та «PSS» потенціал GND 
Сигнал несправності з входів «T220» та «PSS» відкритий вхід 

Виходи 
Напруга, що комутується контактами реле (SD1-SD2), не більше 15 В 
Струм, що комутується контактами реле (SD1-SD2), не більше 2А1 
Час визначення несправностей, не більше 0,5 сек 

Ізолятор короткого замикання  
Напруга в адресному колі, не більше 28 В 
Напруга в адресному колі, не більше 18 В 
Робочий струм через ізолятор, не більше 0,25 А 
Напруга розмикання ізолятора, не більше (10,0+0,5) В 
Напруга відновлення ізолятора, не більше (10,2+0,5) В 
Струм розмикання ізолятора, не більше 0,40 А 
Струм витоку (струм з боку замикання) , не більше 5 мА 
Прохідний опір ізолятора, не більше 0,5 Ом 
Примітки. 
1. При подаванні напруги на контакти виходу від зовнішнього 
джерела живлення. 
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5.4 Індикація 
Розрізняють наступні режими індикації двоколірного світлодіодного індикатора 

(рисунок 1): 
- Черговий режим – світлодіодний індикатор блимає один раз зеленим кольором з 

інтервалами в 3 секунди; 
- Режим підсиленої індикації (в черговому режимі) – світлодіодний індикатор блимає 

два рази (подвійний спалах) зеленим кольором з інтервалами в 3 секунди; цей режим 
використовується для ідентифікації мітки при автоматичній приписці. 

При знятій верхній кришці корпусу АМ-3 додатково доступні індикатори: 
«НЕИСПР», «RXD», «TXD», «Т485», «R485», «ПИТАНИЕ», 3HL1, 3HL2.  

- «ПИТАНИЕ» - світиться постійно при наявності живлення хоча б на одному з 
входів +12В; 

- «R485» - блимає в такт прийманню по інтерфейсу RS-485 (клеми А, В, С); 
-  «Т485» - блимає в такт передаванню по інтерфейсу RS-485 (клеми А, В, С);  
- «RXD», «TXD» - приймання-передавання між гальванічно розв’язаними 

частинами, блимають в такт обміну;  
- «НЕИСПР» - світиться при виявленні будь-якої несправності; 
- 3HL1, 3HL1 – індикатори активації реле, засвічуються коли реле активовані. 

 
6 Підключення 
 
6.1 Вимоги до кабелів 

При підключенні лінії зв’язку з МРЛ-8, ППКП «Тірас-П» або ПУіЗ «Тірас-1» можливе 
використання багатожильного або одножильного мідного кабелю з площею поперечного 
перерізу (0,22 – 0,5) мм2 (при довжині лінії зв’язку не більше 100 метрів), у випадку 
використання лінії зв’язку довжиною більше 100 метрів є обов’язковим використання 
кабелю типу «вита пара» зі спільним екраном (UTP, FTP, STP). Довжина дротів інтерфейсу 
RS-485, при якій гарантована коректна робота – не більше 1300 м (поперечний переріз 0,4 
мм – 0,6 мм для одножильних провідників).  

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

Підключення АМ-3 в адресний шлейф системи необхідно здійснювати за допомогою 
багатожильного мідного кабелю з площею поперечного перерізу провідників як мінімум 
0,75 мм2. Схема підключення показана на рисунку 2. 

 

6.2 Підключення входів та виходів 
Електричні з'єднання під час підключення робити у відповідності зі схемами 

електричних з’єднань (рисунок 3), та настановою щодо експлуатування на СПСА «Тірас-
А» ААЗЧ.425521.007 НЕ.  

При використанні оповіщувачів з низьким вхідним опором послідовно з 
оповіщувачем необхідно включати діод, прямий робочий струм якого повинен бути не 
меншим ніж максимальний струм споживання оповіщувача. 

Входи PSS та Т220 підключаються до виходів FT і Т220 БЖ-1230 відповідно. В 
нормальному стані на ці входи подано потенціал схемної землі; тому, якщо дані входи не 
використовуються (відсутні відповідні виходи на блоці живлення, інші причини), їх 
потрібно підключити до клем GND (спільний провід). 

Призначення клем АМ-3 наведено в таблиці 2, розміщення клем на платі показано на 
рисунку 1. 

Таблиця 2 – Призначення клем АМ-3 
Клема Призначення Примітка 

+12В Входи живлення АМ-3 Основний та 
резервний 
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Закінчення таблиці 2 
GND Спільний провід  
A, B, C Інтерфейс RS-485  
ШСВХ 
ШСВЫХ 

Підключення адресного шлейфу 

1Т220, 
2Т220 

(Test 220V) Входи контролювання основного живлення 
зовнішніх джерел живлення 

детальніше – див. 
рисунок 2 

PSS1, PSS2 (Power Supply Status ) Входи контролювання справності 
зовнішніх джерел живлення 

 

SDS (Sounder Supply) Клеми для подавання живлення на 
виходи SD1 та  SD2 (розміщені біля виходів) 

характеристики 
див. Табл. 1 

SD1, SD 2 (Sounder) Вихід на керування оповіщувачами  детальніше – див. 
рис. 3 

 

 
 

Рисунок 1 – Розміщення клем на платі АМ-3  
 

На рисунку 2 показано включення АМ-3 в адресний шлейф.  
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Рисунок 2 – Підключення АМ-3 до адресного шлейфу  
 

При використанні оповіщувачів з низьким вхідним опором (наприклад, якщо в 
оповіщувачі використовується електромагнітна котушка або лампа розжарювання), 
необхідно послідовно з оповіщувачем включити діод (див. рисунок 3). 

 

Увага! Максимальний струм діоду VD1 в прямому включенні повинен бути не 
меншим ніж максимальний струм споживання оповіщувача. 

 

 
 

Рисунок 3 – Підключення оповіщувачів  
(х –номер виходу, SDS – відповідна клема біля виходу SDx)  

 
7 Налаштування  
 
Налаштування виконується через ППКП «Тірас-А», і описане в паспорті на ППКП 

«Тірас-А» ААЗЧ.425521.007 ПС та настанові щодо експлуатування ААЗЧ.425521.007 НЕ. 
 
8 Комплектність 
 
Після розпаковування АМ-3 необхідно: 
- провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних ушкоджень; 
- комплектність має відповідати таблиці 3. 
 
Таблиця 3 – Комплексність 

Найменування Позначення Кіл. Примітка 

АМ-3 ААЗЧ.425952.011 1  
Паспорт ААЗЧ.425952.011 ПС 1  
Резистор 
0,5Вт – 1,5 кОм ± 1% 

 2  
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9 Умови транспортування та зберігання 

 
Запаковані АМ-3 зберігаються в складських приміщеннях за умов:  температура 

повітря – від мінус 50 0С до + 40 0С, відносна вологість повітря – не більше 98 % за 
температури 25 0С. В приміщенні, де зберігаються АМ-3, в повітрі не повинно бути 
агресивних домішок, що викликають корозію. 

Транспортування має виконуватися в транспортній і/або індивідуальній тарі 
малотонажними відправленнями, в закритих транспортних засобах з дотриманням вимог 
маніпуляційних знаків. 

 
10 Інформація про ремонти 
 
Ремонт АМ-3 проводиться підприємством-виробником.  
Гарантійному ремонту підлягають АМ-3, в яких не закінчився термін дії гарантійних 

забов’язань, та експлуатування яких проводилось згідно даного паспорту. 
Для здійснення ремонту АМ-3 висилають разом з листом, у якому повинні бути 

зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи, 
відповідальної за експлуатацію приладу.  
 

11  Інформація про сертифікацію 
 
Система управління якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована в системі сертифікації 

УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009, сертифікат № UA2.011.09846-16 від 
15.06.2016 р. з терміном дії до 15.09.2018 р. 

Сертифікат відповідності № UA1.016.0034132-16 від 25.08.2016 р., термін дії до 
15.09.2018 р. Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. 
Круглоуніверситетська, 20/1. 

АМ-3 у складі СПСА «Тірас-А» відповідає вимогам діючих технічних регламентів з 
електромагнітної сумісності та регламенту з низьковольтного електричного обладнання 
(модулю А). Декларація про відповідність № UA.TR008.D.00040-13, від 19.06.2013р., 
терміном дії до 18.06.2023 р. 

 
12 Свідоцтво про приймання   
 

     
АМ-3 відповідає технічним умовам 

ТУ У 31.6-25499704-011:2012 і визнаний 
придатним для експлуатування. Заводський 
номер АМ-3 вказаний в правому верхньому 
кутку обкладинки паспорта.  

Дата виготовлення, печатка СТК 
 
 
 
 
 

 
13 Гарантійні зобов’язання 
 

Виробник гарантує відповідність АМ-3 вимогам технічних  умов у разі дотримання 
споживачем  умов експлуатування, транспортування, зберігання та монтажу установлених 
цим паспортом. 

Строк дії гарантійних зобов’язань – 5 років з дати випуску або з дати повторної 
перевірки. 
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14 Свідоцтво про повторну перевірку 
 
АМ-3, який знаходиться на складі ТОВ „Тірас-12” більше 6 місяців, підлягає 

повторній перевірці перед відвантаженням. 
Дата повторної перевірки _______________ 
 
Представник СТК підприємства  __________________ м. п. 
 
15   Відомості про утилізацію 
 
Пристрій не несе небезпеки для життя та здоров’я людей і є безпечним для 

навколишнього середовища. Після закінчення терміну експлуатації його утилізація 
проводиться без прийняття спеціальних заходів із захисту навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Підприємство-виробник:  ТОВ "Тірас-12" 
Адреса:   21021 Україна,  м. Вінниця, 2 пров. Хмельницького шосе, 8.  
http://www.tiras.ua 
 
З технічних питань звертатися в технічний відділ: 
тел. (0432) 52-30-54 
тел. +38 (067) 430-90-42 
тел. +38 (050) 445-04-12 
e-mail: tb@tiras.ua 
 
З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування: 
тел. (0432) 52-30-54  
тел. +38 (067) 432-79-43, +38 (050)-317-70-04 
e-mail: otk@tiras.ua 
 
З питань постачання звертатися в відділ збуту:  
т/факс. +38 (0432) 52-31-03, 
моб. +38 (067) 431-84-27, +38(099) 294-71-27 
e-mail: market@tiras.ua. 


