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1. ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ.
Однією з найважливіших складових частин комплексної системи охорони
об'єкту є система охороно-пожежної сигналізації (ОПС). До складу системи:
входить охоронна сигналізація (ОС), що реалізовує функцію забезпечення
технічної охорони об'єкту; пожежна сигналізація (ПС), призначена для
раннього запобігання виникненню осередку займання, задимлення,
несанкціонованого підвищення температури повітря тощо. У даній лекції
розглянемо загальні принципи побудови технічних систем і засобів ОС,
технічні засоби і системи ПС будуть розглянуті у наступній лекції.
ОС – це комплекс технічних засобів, призначений для виявлення
факту проникнення (або спроби проникнення) на об'єкти, що
охороняються, сторонніх осіб, або для виявлення спроби вийти з об'єкту,
що охороняється, про виникнення пожеж (затоплення, аварій газової
системи тощо).
До складу комплексу ОС входять технічні системи, що встановлюються
на об'єкті, що охороняється, і система передачі сповіщень (СС), прийомна
частина якої розміщується в пункті охорони.

Споживачем інформації є персонал підрозділу охорони, на який
покладені функції реагування на тривожні і службові сповіщення, що
поступають з об'єктів, що охороняються.
Об'єктами охорони можуть бути: будівлі, приміщення, режимні території,
відкриті майданчики з огородженням, окремі предмети (музейні експонати,
автомобілі). Системи ОС застосовуються в органах внутрішніх справ для
охорони виправно-трудових установ, місць зберігання зброї, секретної
документації, а також для охорони квартир громадян, багато чисельних
державних і комерційних об'єктів.
Суб'єкт охорони залежить від виду застосованої ОС: автономна або
централізованого спостереження. При використанні автономної сигналізації
сповіщення з виходу одного об'єктового комплексу ОС видаються на цьому ж
охоронюваному об'єкті, у вигляді звукових або світлових сигналів тривоги.
Суб'єктом автономної охорони є об'єктовий підрозділ охорони (сторож, пост
поліції, приватна охоронна фірма, пожежний підрозділ підприємства) або
чергова частина поліції (наприклад, чергова частина Харківського
національного університету внутрішніх справ), куди передається тривожне
сповіщення.
ОС централізованого спостереження застосовується для контролю
одночасно великої кількості об'єктів, розташованих на відстані декількох
кілометрів в межах одного населеного пункту. Суб'єктом централізованої ОС є
територіальний підрозділ Поліції охорони.
2. ЗАГАЛЬНА
КЛАСИФІКАЦІЯ
ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Технічні засоби охоронної сигналізації (ОС) прийнято класифікувати за
двома ознаками: по сфері застосування і функціональному призначенню.
По сфері застосування ТЗ ОС поділяються на 2 групи:
 охоронні;
 охоронно-пожежні.
По функціональному призначенню ТЗ ОС поділяються на три групи:
 виявлення (оповіщувачі), призначені для здобуття інформації про стан
контрольованих параметрів (світловий промінь, НВЧ-поле, інфрачервоне
випромінювання тощо);
 сповіщення (приймально-контрольні прилади, оповіщувачі), призначені для
прийому і перетворення службової і тривожної інформації і видачі
сповіщення;
 передачі інформації (системи передачі сповіщень в складі - крайові пристрої,
ретранслятори і пульти централізованого спостереження), призначеної для
передачі по каналах зв'язку, обробки і зберігання інформації (сповіщень про
проникнення, службових і контрольно-діагностичних сповіщень, а також для
передачі і прийому команд телекерування).
Охоронні оповіщувачі розрізняються:
 по виду контрольованої зони (точкові, лінійні, поверхневі і об'ємні);
 за принципом дії (магнітно-контактні, ударно-контактні, електро-контактні,
звукові, вібраційні, ультразвукові, радіохвильові, комбіновані і так далі).

Для захисту дверей і віконних рам призначені магніто-контактні охоронні
оповіщувачі (ІО-102, СМК-1,2,3, ІО-102-4, ІО-102-5, ІО-102-6, адресні
оповіщувачі і 43391 SN-WH, 41911 SN-WH).
Для захисту скла вікон і дверей приміщень призначені:
 лінійні електроконтактні оповіщувачі «Фольга» і «Фольга-з»;
 поверхневі ударноконтактні «Вікно-4», «Вікно-5»;
 поверхневий звуковий оповіщувач «Стекло-2».
Для захисту внутрішнього периметра приміщення призначені:
 поверхневі п'єзоелектричні Трань-2», «Шерех-1»;
 лінійні оптико-електронні «Вектор-2», «Вектор-3»;
 поверхневі інфрачервоні пасивні «Фотон-5», «Фотон-6Б.
Для захисту внутрішнього периметра приміщення призначені:
 об'ємні інфрачервоні пасивні «Фотон-6», «Фотон-8», Ademco 42751, Ademco
58901;
 об'ємні радіохвильові «Аргус-2», «Аргус-3», «Тюльпан-3», «Хвиля-5»;
 об'ємні комбіновані DT 420it, DT 435it, DT 450it.
Для захисту окремих предметів в приміщенні призначені:
 поверхневий ємнісний «ПІК»;
 поверхневий п'єзоелектричний «Гюрза-50М».
Для тривожної сигналізації (сповіщення про проникнення або розбійний
напад на об'єкт, що охороняється) призначений точковий охоронний магнітоконтактний ручний оповіщувач ІО 102-1/1 А.
Для захисту периметра територій підприємств і відкритих майданчиків
призначені:
 лінійні оптико-електронні оповіщувачі «Рубіж-3»,»Мак»;
 охоронні лінійні радіохвильові оповіщувачі «Радій-1», «Радій-2», «ПІОН-Т».
Для захисту відкритих майданчиків призначені охоронні об'ємні
радіохвильові оповіщувачі «ФОН-ГМ, «Шторм-2».
Приймально-контрольні прилади розрізняються за кількістю
контрольованих ними шлейфів сигналізації, до яких підключені оповіщувачі,
тобто по інформаційній ємності (мала, середня, велика).
Для захисту малих об'єктів і квартир громадян призначені ПКП малої
інформаційної ємності:
 охоронний «Сигнал-41М» ПКП;
 охоронні пожежники ПКП «СИГНАЛ-ВК», «СИГНАЛ- СПС».
Для захисту середніх об'єктів призначені ПКП середньої інформаційної
ємності «Акорд», «СИГНАЛ-ВК-4», «Рубін-6», «МСП», «Рубін-8П», «Ніч-12».
Для захисту великих об'єктів призначені ПКП великої інформаційної ємності
«Адреса», «Vista-101», «Vista-501».
Оповіщувачі розрізняються по вигляду сповіщення (світлове, звукове).
Для автономної сигналізації призначені оповіщувачі: звукова сигнальна сирена
«СС-1», дзвінки гучного бою «МЗ-1», «МЗМ-1», звукові п'єзоелектричні
оповіщувачі «АС-22», «Сопілка», електродинамічні звукові оповіщувачі
«Дека», «Ademco-702», світловий оповіщувач «Ademco-710rd».
Джерела живлення призначені для живлення постійним струмом
оповіщувачів, ПКП і сповіщувачів на об'єктах, що охороняються, і

відрізняються наявністю або відсутністю в них резервного живлення, яке
використовується при втраті напруги зовнішньої мережі змінного струму:
 блоки живлення із зовнішнім резервним джерелом живлення «Д2-27»,
«МИЛ 12-0,2»;
 джерела живлення з вбудованим акумулятором «РІП-м-коду», «ІВЕП12», «ІВЕП-24», «РІП-12».
Інші технічні засоби сигналізації. Ці ТС призначені для підключення
шлейфів сигналізації і ліній електроживлення і відрізняються виглядом
будівельних конструкцій (рухливі і нерухомі), на яких вони встановлюються:
 коробки розгалужені комутаційні слабкострумові «КС-2», «КС-4»,
«КС-Ф»;
 пристрої сполучені комутаційні для рухливих будівельних
конструкцій «УСЗ-2», «УС4-2», «УС4-4».
Системи передачі тривожних сповіщень відрізняються виглядом
використовуваного каналу зв'язку (перемикаюча на період охорони телефонна
лінія зв'язку, зайнята телефонна лінія зв'язку, радіоканал з постійним
контролем) та інформативністю (мала, середня і велика).
Для централізованої охорони об'єктів по перемикаючих телефонних
лініях призначені СПС «Нева-10М», «Фобос».
Для централізованої охорони об'єктів по зайнятих телефонних лініях
призначені СПС «Комета-до», «Атлас-2М», «Юпітер».
Для централізованої охорони нетелефонізованих об'єктів по радіоканалу з
постійним контролем призначені СПС «Струна», «Струна-2», «Струна-3»,
«Струна-4»
3. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ
ЗАСОБАМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Вимоги до технічного оснащення об'єктів засобами охоронної
сигналізації викладені у ВБН В.2.5-78.11.01-2003 «Інженерне устаткування
будов і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення» і є
обов'язковими для виконання всіма підприємствами, організаціями будь-яких
форм власності і приватними особами, що здійснюють проектування, монтажні
і пусконалагоджувальні роботи і сигналізації охоронного призначення, що
приймають в експлуатацію системи, на підохоронних об'єктах поліції охорони.
ВБН В.2.5-78.11.01-2003 «Інженерне устаткування будівель і споруд.
Системи сигналізації охоронного призначення», висуває жорсткі вимоги до
проектної документації на системи сигналізації та їх електроживлення,
устаткування робочого місця оператора, блокування об'єктів приміщень і
будівельних конструкцій, монтажу електричних дротів і кабелів, монтажу
охоронних оповіщувачів різних типів, монтажу приймально-контрольних
приладів, акумуляторних установок, пусконалагоджувальних робіт, прийому в
експлуатацію тощо.
Вимоги до технічного оснащення об'єктів засобами охоронно-пожежної
сигналізації обумовлені багатолітнім досвідом роботи підрозділів поліції
охорони по охороні об'єктів різних форм власності і важливості, а також
тактико-технічними характеристиками технічних засобів охорони, що існують

на сьогоднішній день (ТСО). Технічна міцність (інженерний захист) і засоби
сигналізації є складовими частинами системи безпеки об'єкту, функції яких
доповнюють і компенсують один одного тому розглядати питання технічного
захисту об'єкту необхідно в комплексі.
Однією з особливостей, що характеризують надійність охорони об'єкту, є
структура встановленої охоронної сигналізації, яка визначається кількістю
рубежів охорони, зон, що охороняються, а також шлейфів сигналізації в
кожному рубежі. Об'єкт, що охороняється підрозділом поліції охорони,
обладнується одним або декількома рубежами охорони. Як правило, система
багаторубіжної охорони об'єкту складається з 2-3 шлейфів сигналізації, які за
допомогою прийомно-контрольних приладів, телефонних ліній або радіоканалу
підключаються на пульти централізованої охорони (ПЦО) або спостереження
(ПЦС).
Першим рубежем блокуються будівельні конструкції периметрів об'єктів
(віконні і дверні отвори, люки, вентиляційні канали, теплові введення,
некапітальні стіни та інші елементи будівель, доступні для несанкціонованого
проникнення).
Другим рубежем блокуються внутрішні об'єми і площі приміщень.
Третім рубежем захищаються локальні об'єкти і матеріальні цінності.
За бажанням замовника додатково на об'єкті можуть встановлюватися
засоби, так звані, тривожна і пожежна сигналізації. Прийомно-контрольні
прилади (ПКП) і концентратори малої ємності (КМЄ) в системах охороннопожежної сигналізації є проміжною ланкою між первинними засобами
виявлення проникнення або пожежі і системами передачі сповіщень (СПС)
встановленими на ПЦО.
Одна з основних вимог, що пред'являються до ПКП і КМЄ, це
незалежність. При відключенні електроенергії необхідно зберегти контроль за
шлейфами сигналізації з боку СПС, тому ПКП і КМЄ повинні мати надійне
джерело резервного електроживлення.
Технічна міцність і блокування засобами ОС вразливих місць об'єктів
повинні максимально забезпечити їх захист від несанкціонованого
проникнення. Зламати можна будь-які двері і розкрити будь-який сейф, питання
лише в часі, тому дуже важливо, щоб засоби сигналізації спрацьовували на
початковому етапі проникнення. У зв'язку з цим, охоронні датчики при
блокуванні вразливих місць в більшості випадків встановлюються перед
рубежем механічного захисту.
Розглянемо детальніше особливості охорони багаторубіжної охорони.
Найуразливішими будівельними елементами об'єктів є зовнішні двері, вікна і
вітрини. На сьогоднішній день є широкий асортимент датчиків за допомогою
яких можна надійно заблокувати будь-які конструкції на відкриття, руйнування
і пролом.
Перший рубіж охорони, а саме некапітальні стіни, на об'єктах, що
охороняються, як правило, посилюються металевими гратами. Особлива увага
приділяється тим стінам, які межують з підвалами, бойлерними,
вентиляційними приміщеннями тощо. Некапітальні стелі і поли також
блокуються на руйнування і при необхідності зміцнюються. Для їх блокування
використовують омічні, інфрачервоні і сейсмічні датчики.

Другим рубежем захищаються підходи до матеріальних цінностей - це
внутрішні об'єми і площі приміщень, крім того, до другого рубежу
підключають шлейфи блокування, куди входять перехідні двері і
електромеханічні пастки. Вимоги до другого рубежу охорони в основному
зводяться до незалежності електронних оповіщувачі і до правильного вибору
місця їх установки, юстирування і налаштування. Метою цих дій є ефективне
блокування об'єму і площі приміщення, що охороняється. Для охорони других
рубежів використовують інфрачервоні, радіохвильові, ультразвукові, оптикоелектронні і комбіновані електронні оповіщувачі. На особливо важливих
об'єктах (сховища в банках, комори цінностей, кімнатах зберігання зброї тощо)
для блокування об'єму і площі приміщення використовуються декілька
електронних оповіщувачів, різних за фізичним принципом дії.
Третім рубежем блокуються сейфи, металеві шафи, де зберігаються
матеріальні цінності або безпосередньо предмети і експонати. Сейфи і металеві
шафи блокуються ємнісними оповіщувачами та іншими датчиками на
відкриття, перекидання і теплову дію. Для локального блокування матеріальних
цінностей використовуються точкові або омічні датчики, установка яких
проводиться приховано.
Вибір типа точкових датчиків і електронних оповіщувачів,
використовуваних для всіх рубежів охорони, проводиться з врахуванням безлічі
чинників: кліматичних умов, конструктивних особливостей об'єкту, що
охороняється, вірогідних шляхів проникнення, режиму і тактики охорони.
Основні вимоги, що висуваються до точкових датчиків, - це приховані
установки, захист від саботажу і дотримання правил установки. До
електромеханічних - незалежність, максимальний захист простору, що
охороняється, захист від дій, що викликають помилкові сигнали «Тривога».

