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Ці технічні умови (надалі – ТУ) поширюються на компоненти адресної
пожежної сигналізації, (далі за текстом – компоненти), які використовуються
в адресних систем пожежної сигналізації, як компоненти типу 1 згідно з
ДСТУ prEN 54-13:2004. Компоненти забезпечують адресне автоматичне
виявлення пожежі за такими чинниками: дим, полум’я або температура в
приміщеннях промислових об’єктів, складів, торговельних та готельних
комплексах, житлових будинках, офісах і т. ін. з одночасним керуванням
засобами пожежної автоматики.
Основними споживачами компонентів

є

підприємства, установи,

організації, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності та видів діяльності.
Ці ТУ поширюються на такі компоненти, які об’єднано за ознакою
загального функціонального призначення:
– сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні СПТТА ПРАО.425219.001;

– сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові розсіяного світла адресні
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СПДОТА ПРАО.425232.001;
– сповіщувачі пожежні полум’я точкові адресні СППТА ПРАО.425241.001;

– сповіщувачі пожежні ручні адресні СПРА ПРАО.425211.001.
Адресні пожежні сповіщувачі можуть застосовуватися для роботи в
безадресних системах зі струмовим шлейфом, при цьому повинно бути
запрограмовано 255 адрес.
Блок сполучення адресний БСА ПРАО.426459.001 призначено для
підключення в адресну лінію сигналізації контактних датчиків і (або)
сповіщувачів будь-якого типу, що видають сигнал про спрацьовування
розмиканням нормально замкнених (НЗ) або замиканням нормально
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розімкнених (НР) контактів. Зміна умови спрацьовування БСА проводиться
перемикачем, який розташований на платі.
Ізолятор

кільцевої

лінії

ІКЛ

ПРАО.425412.003

призначено

для

роз’єднання лінії сигналізації кільцевого типу у випадку короткого
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замикання і є простим “самокерованим” ізолятором, чутливим до напруги.
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Модуль ізолятора короткого замикання сповіщувача МІКЗС ПРАО.425459.007

виконує функцію простого “самокерованого” ізолятора, чутливого до напруги.
Блок комутації адресний БКА ПРАО.425459.002 призначено для
дистанційного передавання сигналів керування у зовнішні кола.
Блок проміжний адресний БПА ПРАО.425459.004 призначено для
підключення до нього пожежних сповіщувачів, установлених в квартирі, та
видає сигнал “ПОЖЕЖА” безпосередньо в цю квартиру.
Найменування компонентів, їх позначення та види виконання наведено в
таблиці 1.
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Таблиця 1
Найменування компонентів
Позначення КД
1
2
Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні:
СПТTА 1) класу А2, B, A2S, BS, А2R, BR
ПРАО.425219.001
1)
CПТТА-В класу А2, B, A2S, BS, А2R, BR
ПРАО.425219.001-01
СПТTА-01класу А2, B, A2S, BS, А2R, BR
ПРАО.425219.001-02
CПТТА-01В класу А2, B, A2S, BS, А2R, BR
ПРАО.425219.001-03
Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні:
СПДОТА 1)
ПРАО.425232.001
1)
СПДОТА-В
ПРАО.425232.001-01
Сповіщувачі пожежні полум’я точкові адресні:
СППТА 1) класу 1, 2, 3
ПРАО.425241.001
1)
СППТА-В класу 1, 2, 3
ПРАО.425241.001-01
СППТА-01 2) класу 1, 2, 3
ПРАО.425241.001-02
2)
СППТА-01В класу 1, 2, 3
ПРАО.425241.001-03
Сповіщувачі пожежні ручні адресні:
СПРА
ПРАО.425211.001
СПРА-В
ПРАО.425211.001-01
2)
СПРА-01
ПРАО.425211.001-02
2)
СПРА-01В
ПРАО.425211.001-03
Блоки сполучення адресні:
БСА
ПРАО.425459.001
БСА-В
ПРАО.425459.001-01
2)
БСА-01
ПРАО.425459.001-02
БСА-01В 2)
ПРАО.425459.001-03
Блоки комутації адресні:
БКА-220
ПРАО.425459.002
БКА-12
ПРАО.425459.002-01
БКА-24
ПРАО.425459.002-02
Блоки проміжні адресні:
БПА-12
ПРАО.425459.004
БПА-24
ПРАО.425459.004-01
3Арк.
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Кінець таблиці 1
Найменування компонентів
Позначення КД
1
2
Ізолятори кільцевої лінії:
ІКЛ
ПРАО.425412.003
2)
ІКЛ-01
ПРАО.425412.003-01
Модулі ізолятора короткого замикання:
МІКЗС
ПРАО.425459.007
МІКЗС-01
ПРАО.425459.007-01
Корпус
К-1
ПРАО.301461.001
К-2
ПРАО.301461.001-01
Примітки:
1)
– ступінь захисту, забезпечувана оболонками знімних сповіщувачів, визначається
згідно з ГОСТ 14254, залежно від їх комплектування: МІКЗС – ступінь захисту IP30;
МІКЗС-01 – ступінь захисту IP32.
2)
– ступінь захисту IP54.

Спеціальні адресні пожежні вибухозахищені сповіщувачі: теплові
СПТТА-В та СПТТА-01В, димові СПДОТА-В, полум'я СППТА-В та
СППТА-01В, ручні СПРА-В та СПРА-01В, блоки сполучення БСА-В та БСА01В мають рівень вибухозахисту " вибухобезпечний" згідно з ГОСТ 22782.0,
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що забезпечується видом вибухозахисту "іскробезпечне електричне коло"
рівня "ib" згідно з ГОСТ 22782.5. Цим компонентам присвоєно маркування
вибухозахисту "1ExіbІІВТ5 X" та вони можуть застосовуватись у
вибухонебезпечних зонах приміщень або зовнішніх установок згідно з
розділом 4 ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32-01), а також згідно вимог інших
нормативних актів по охороні праці та промисловій безпеці, які
регламентують використання електрообладнання у вибухонебезпечних
зонах.
Знак "Х" в маркуванні вибухозахисту указує на особливі умови
експлуатації, які пов’язані с тим, що компоненти можуть використовуватись
з блоками іскрозахисту, що мають іскробезпечні електричні кола рівня "ib"
та вихідні параметри:
- для шлейфів (ліній) сигналізації 12В:
 напруга холостого ходу, В - 15;
 струм короткого замикання, мА - 100;
 потужність, Вт - 1.5.
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Компоненти не є засобами вимірювальної техніки.
Компоненти призначені для постачання у межах України та на експорт.
Під час постачання в межах України супровідна документація повинна
виконуватись українською мовою, а у разі постачання на експорт – мовою,
вказаною у договорі (контракті) на постачання компонентів.
Приклади запису під час замовлення компонентів у відомостяхзамовленнях обладнання наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Таблиця 2
Найменування компонента
СПТТА, клас А2S
СПДОТА
СППТА-В, клас 1
БКА-220

Позначення КД
ПРАО.425219.001
ПРАО.425232.001
ПРАО.425241.001-01
ПРАО.425459.002

Кількість
52
48
3
2

Ці ТУ придатні для цілей сертифікації в системі УкрСЕПРО.

в додатку А.
Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на
п’ять років, після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не
виникає потреби перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових
актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших
нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що
встановлені у технічних умовах.
Ці ТУ є власністю ТОВ “Проект АО” і не можуть бути повністю або
частково відтворені, тиражовані або поширені без дозволу власника.
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Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих ТУ, наведено
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