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1. ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВИХ ЗАСОБІВ
ОХОРОНИ
Для охорони зовнішніх периметрів об'єктів застосовуються оповіщувачі з
підвищеною перешкодостійкістю до джерел перешкод, характерних для
відкритих просторів. У зв'язку з цим такі прилади мають великі розміри і вагу,
підвищене енергоспоживання і великий діапазон робочих температур.
Оповіщувач лінійний радіохвильовий «Радій-2» (рис. 1) призначений
для охорони зовнішніх периметрів територій баз, складів, садових і гаражних
кооперативів, що мають суцільні огородження з дерев'яних, бетонних або
цегельних конструкцій. Оповіщувач створює в НВЧ-діапазоні за допомогою
рознесеного передавача і приймача невидиму радіозону завдовжки до 200 м і
шириною 2-5м. При перетинанні зони людиною радіопромінь між передавачем
і приймачем частково затінюється, і оповіщувач видає сигнал тривоги.
Оповіщувач не реагує на зміни погодних умов (вітер, дощ, туман, сніг) і
переміщення дрібних тварин і птахів.

Характеристики сповіщувача: дальність дії - 10-200 м; ширина зони
виявлення - 5м; напруга живлення - 11-30 В; споживаний струм – 80 мА;
діапазон робочих температур - від -45° до +50° С; габаритні розміри 260*210*60 мм; маса - 1,8 кг.

Рис. 1. Оповіщувач лінійний радіохвильовий "Радій-2"

Дротяний засіб охоронної сигналізації «Уран»
призначено для охорони протяжних ділянок
периметрів об'єктів шляхом блокування козирка
обгороджувань, виконаних з бетону, цегли, дерева,
металевих грат. До складу оповіщувача входять: блок
завдань, блок обробки сигналів, чутливий елемент.
Принцип роботи заснований на створенні протяжної
об'ємної зони довкола чутливого елементу, в якості
якого використовується відкрита двопровідна лінія.
Зона виявлення створюється уподовж чутливого
елементу, виконаного на основі двопровідної лінії, яка
Рис. 1. Дротяний засіб
легко кріпиться на консолях по верху огорожі і
"Уран"
утворює козирок сигналізації. Наявність рівномірної
зони виявлення протяжністю до 200 м дозволяє
виробу “Уран-М1” (рис.2) надійно виявляти подолання порушником огорож,
виконаних з різних матеріалів: бетону, цегли, дерева, металевих грат. Як
чутливий елемент використовується доступний дріт польового телефонного
зв'язку П-274М. При дії порушника змінюється ВЧ електромагнітне поле між
дротами, оповіщувач видає сигнал тривоги. Оповіщувач має високу стійкість до
дії індустріальних електромагнітних перешкод, в зоні розміщення
високовольтних ліній електропередачі, опадів, вітру, дрібних тварин (кішок),
птахів і транспортних засобів. Довжина рубежу, що блокується, - 250 м.
Оповіщувач на основі лінії витікаючої хвилі «Біном М» це пристрій у
вигляді двох пар випромінюючих ВЧ кабелів, використовуваних як підземні
антени. Між випромінюючими кабелями формується зона виявлення,
перетинання якої порушником викликає сигнал тривоги. Фізичний принцип дії
заснований на створенні в просторі (у тому числі під землею) між кабелями ВЧ
електромагнітного поля і реєстрації змін цього поля при перетинанні зони
порушником. Зв'язок зі станцією проводовий.
Характеристики оповіщувача:
Число ділянок, що охороняються, 2.
Протяжність однієї ділянки, 60-125 м.
Розміри зони виявлення, м: ширина до 6 м., висота 0,7 м.

Джерело постійного струму: напруга, 20-30В, струм - не більше 30 мА.
Умови експлуатації: температура навколишнього повітря °С -50.+50,
вологість, при Т=35°С,% до 98.
Відмінні особливості:
 можливість підключення до різних систем збору інформації;
 можливість візуального маскування, що досягається заглибленням в
грунт блоків передавача і випромінюючих кабелів;
 висока перешкодостійкість, рух автотранспорту і людей на близькій
відстані від випромінюючих кабелів не викликає помилкових
спрацьовувань;
 мале енергоспоживання;
 зберігає високу чутливість незалежно від рельєфу місцевості і вигляду
рослинності.
Недоліком є можливість помилкового спрацьовування від поблизу
проїжджаючих автотранспортних засобів.
Оповіщувач оптико-електронний лінійний «ВЕКТОР-СПЕК 150»
Оповіщувач призначений для
блокування зовнішніх периметрів
територій
і
не
опалювальних
приміщень.
Застосовується
при
температурі від + 80 до - 55º С. В його
склад входять блоки приймача і
випромінювання. Принцип його дії
заснований на створенні невидимого
інфрачервоного
променя
між
блоками,
який
переривається
порушником унаслідок затінювання.
Можливі помилкові спрацьовування
Рис. 2. Оповіщувач "Вектор-СПЕК 150"
через порушення юстирування блоків
або через пролітаючих птахів.
Характеристики оповіщувача (рис. 3): дальність дії – від 8 до 300 м; коефіцієнт
запасу по оптичному сигналу - 100. Оповіщувач об'ємний радіохвильовий
«Шторм-2» призначений для охорони відкритих автостоянок, гаражів, великих
складських приміщень і підходів до будівель.
При цьому ділянка, що охороняється, повинна мати окреме огородження,
що перешкоджає вільному проходу людей і тварин. Зону виявлення
рекомендується налаштувати так, щоб вона не доходила до огородження
ближче 3 м. «Шторм-2» є одноблоковим НВЧ-радіолокатором, що
встановлюється на великій висоті на стовпі або на стіні. Принцип дії
заснований на ефекті Доплера НВЧ-сигналу, відбитого від рухомої людини.
Ефект Доплера — зміна частоти і довжини хвиль, що реєструються приймачем,
викликане рухом їх джерела і рухом приймача. Його легко спостерігати на практиці, коли
мимо спостерігача проїжджає машина з включеною сиреною. Нехай, сирена видає якийсь
певний тон, і він не міняється. Коли машина не рухається відносно спостерігача, тоді він
чує саме той тон, який видає сирена. Але якщо машина наближатиметься до спостерігача,
то частота звукових хвиль збільшиться (а довжина зменшиться), і спостерігач почує
вищий тон, ніж насправді видає сирена. В той момент, коли машина проїздитиме мимо

спостерігача, той почує той самий тон, який насправді видає сирена. А коли машина проїде
далі і вже віддалятиметься, а не наближатися, то спостерігач почує нижчий тон,
унаслідок меншої частоти (і, відповідно, більшої довжини) звукових хвиль. Ефект був
вперше описаний Крістіаном Доплером в 1842 році.

Надійно виявляє повзучого порушника на тлі пролітаючої зграї птахів,
стійкий до актів вандалізму. Характеристики оповіщувача: дальність
виявлення – 50 м; ширина зони виявлення -10 м; контрольована площа – 400
кв.м. Для охорони периметра будівель і приміщень застосовуються
малогабаритні оповіщувачі.
Оповіщувач магніто-контактній ІО-102 (4,5,6) призначений для
блокування на відкриття дверних і віконних отворів. Принцип його дії
заснований на розмиканні контактів геркона при видаленні від нього магніта.
Оповіщувач видає сигнал тривоги при відкритті дверей або вікна, на яких
встановлюється магніт. Можливі помилкові спрацьовування при нещільному
закриванні вікна або дверей. Характеристики сповіщувача: вихідна відстань
між герконом і магнітом - не більше 10 мм; контрольоване видалення магніта не менше 45 мм.
Оповіщувач поверхневий ударно-контактний «Вікно-5» призначений
для блокування скляних полотен і видає сигнал тривоги при їх руйнуванні
шляхом реєстрації пружних ультразвукових і звукових хвиль в склі. До його
складу входять блок обробки, і п'ять датчиків розбиття скла, які приклеюються
до скляного полотна. Не реагує на неруйнівні удари по склу, але може видавати
помилкові спрацьовування при сильній вібрації скла, наприклад, від низько
пролітаючого літака. Характеристики оповіщувача: площа, що блокується, - 20
кв. м; дальність дії одного датчика - 2,5 м.
Оповіщувач поверхневий звуковий «Скло-3» призначений для
блокування
скляних
конструкцій
на
руйнування. Принцип його дії заснований на
безконтактній реєстрації звуку розбиваного
скла. Одноблочна конструкція оповіщувача
встановлюється на стіні або на стелі, і лицьова
панель прямує у бік контрольованого скляного
полотна.
Контроль
зовнішнього
скла
не
здійснюється,
якщо
оповіщувач
не
встановлений між рамами вікна. Можливі
помилкові спрацьовування при сильній
Рис. 3. Оповіщувач Скло-3
вібрації скла. Характеристики оповіщувача
(рис.4): дальність дії 6 м; мінімальна
контрольована площа 0,05-0,1 кв.м.
Оповіщувач поверхневий п'єзоелектричний «Грань-2» (рис. 4.)
призначений для виявлення навмисного руйнування монолітних бетонних стін і
перекриттів завтовшки не менше 120 мм, цегляних з товщиною не менше 150
мм, дерев'яних конструкцій з дошок завтовшки від 20 до 40 мм, фанери
завтовшки не менше 5 мм і типових металевих сейфів при спробі проникнення
на об'єкт, що охороняється.

У його склад входить блок обробки і
10 шт. датчиків. У разі використання
капітальних стін і перекриттів, що
вимагають багато часу на їх руйнування,
використання цього оповіщувача дозволяє
отримати істотний виграш (служби
охорони встигне затримати порушника до
моменту
його
проникнення
в
приміщення).
Можливі
помилкові
спрацьовування при сильній вібрації
Рис. 4. Оповіщувач "Грань-2"
будівельних конструкцій. Характеристики
оповіщувача: площа, що охороняється,
одним датчиком - 15 кв. м; максимальна площа, що охороняється, - 150 кв.м.
Для охорони окремих предметів застосовуються оповіщувачі, що спрацьовують
на торкання або переміщення цих предметів.
Оповіщувач поверхневий ємнісний «ПІК» призначений для охорони
сейфів, металевих шаф, отворів приміщень і видачі тривожного сповіщення при
наближенні людини до об'єкту, що охороняється (чутливому елементу).
Чутливим елементом є металевий предмет, що охороняється, або змонтований
дріт на пройомі, що охороняється. Принцип дії оповіщувача заснований на
зміні електричної ємності антени і відповідної зміни частоти передавача при
наближенні або торканні порушником предмету, що охороняється. Оскільки
предмет, що охороняється, повинен виконувати функції антени, то оповіщувач
може видавати помилкові спрацьовування за відсутності надійного заземлення
або при зниженні опору ізоляції предмету, що охороняється. Характеристики
оповіщувача: ємкість предметів, що охороняються, – 2000 пФ; діапазон
регулювання чутливості - 0-0,2 м.
Оповіщувач
поверхневий
п'єзоелектричний
«Гюрза-50П3»
призначений для блокування картин, художніх і ювелірних виробів, стелажів з
експонатами, електронних приладів, оргтехніки. У його склад входить блок
обробки з 40 п'єзоелектричними датчиками. Принцип дії заснований на
реєстрації зміни тиску при механічній дії на предмети, що охороняються. Маса
предмету, що охороняється, від 5 грам до декількох тон.
Для контролю об'єму приміщень, що охороняються, застосовуються
малогабаритні оповіщувачі різних принципів дії. За весь час експлуатації
виробу, а також при проведенні стендових випробувань не було зафіксовано
жодної успішної спроби несанкціонованої дії порушника на об'єкт (крадіжки,
руйнування), що охоронявся, яка не привела до формування сигналу «тривога».
Прилад пасивний, не створює зовнішніх випромінювань, не виявляється
скануючими пристроями. Оповіщувач стійкий до дії імпульсного нейтронного
потоку, електромагнітних полів РЛС, стійких відеоімпульсів електромагнітних
полів, поєднується з будь-якими пристроями збору і обробки інформації.
Наприклад у Росії «Гюрзою» охороняють:
 Кремль;
 Резиденції перших осіб держави;
 Особливо важливі державні об'єкти РФ;

 Міністерство оборони РФ;
 Міністерство культури РФ;
 Головне управління і регіональні управління позавідомчої охорони
МВС РФ;
 головне управління виправлення і покарання Мін'юсту РФ;
 Діамантовий фонд;
 Московську друкарську фабрику ДЕРЖЗНАК тощо.
Оповіщувач
об'ємний
інфрачервоний
пасивний «Фотон СК-2» (рис. 6), призначений для
блокування об'єму закритих опалювальних приміщень.
Принцип дії заснований на реєстрації теплового
випромінювання людини. Стійкий до руху в даній зоні
дрібних тварин (мишей, щурів). Може видавати
помилкові спрацьовування за наявності протягів в
приміщенні.
Особливості оповіщувача.
 Чутливий елемент – двохплощадковий піроприймач.
 Багатоярусна структура чутливих зон (22 далеких
Рис. 6. Оповіщувач зони, 6 середніх, 3 ближніх, 2 антисаботажних).
 Формування зон антисаботажів безпосередньо під
Фотон СК2
оповіщувачем для контролю несанкціонованого
підходу до нього.
 Наявність екрану захисту піроприймача від комах.
 Контроль розтину корпусу.
 Мікропроцесорна обробка сигналу з використанням високоефективного
алгоритму виявлення.
 Вибір режимів тестування, чутливості і світлодіодної індикації.
 Контроль напруги живлення.
 Тестування піроприймача і підсилювача при включенні і один раз протягом
кожних подальших 24 годин.
 Температурна компенсація виявляючої здатності при зміні температури
довкілля.
 Установка лінзи, що створює зону виявлення типу «горизонтальна завіса» за
наявності в приміщенні невеликих тварин (наприклад, кішок або собак).
 Електроживлення оповіщувача здійснюється від джерела постійного струму
номінальною напругою 12 В.
Оповіщувач об'ємний радіохвильовий «Хвиля-5» призначений для
контролю об'єму неопалювальних приміщень. Принцип дії заснований на
ефекті Доплера НВЧ-сигналу, відбитого від рухомої людини. Перевагою
оповіщувача є можливість живлення по шлейфу сигналізації і забезпечення
скритності установки, оскільки радіохвилі проникають через тканини і
дерев’яні
плити.
Можливі
помилкові
спрацьовування
від
ламп
люмінесцентного освітлення і вібрацій корпусу оповіщувача.

Характеристики оповіщувача: дальність виявлення - 12 м; висота зони
виявлення - 8 м; ширина зони виявлення - 6 м; контрольована площа – 90 кв.м;
споживаючий струм - 1 мА.
Оповіщувач поверхневий ультразвуковий «Ехо-А» призначений для
блокування локальних зон опалювальних закритих приміщень. Принцип дії
заснований на ефекті Доплера ультразвукового сигналу, відбитого від рухомої
людини. Може видавати помилкові спрацьовування за наявності протягів в
приміщенні, що охороняється. Характеристики оповіщувача; дальність
виявлення - 8,5 м; контрольована площа - 25 кв.м.
Оповіщувач об'ємний комбінований «Сокіл-2» призначений для
контролю об'ємів закритих неопалювальних приміщень. Оповіщувач поєднує
два канали виявлення: інфрачервоний пасивний і радіохвильовий активний
(НВЧ). Видає сигнал тривоги при спрацьовуванні обох каналів. Поєднання цих
двох принципів дії дозволяє забезпечити високу перешкоду захисту.
Характеристики оповіщувача дальність дії — 12 м; контрольована площа - 90
кв.м. Приймально-контрольні прилади призначені для збору інформації з
оповіщувачів і відрізняються кількістю шлейфів сигналізації, які можна до них
підключити.
Оповіщувач об'ємний Фотон-17 призначений для виявлення
проникнення в простір закритого приміщення, що охороняється, формування
сповіщення про тривогу з підтвердженням виявлення порушника по
відеосигналу.
Переваги пристрою:
 Об'ємна зона виявлення.
 Сферична лінза, що забезпечує зону виявлення без спотворень, високу
збираючу здатність, формування зон антисаботажів.
 Чорно-біла відеокамера з дозволом 350 ТВЛ, мінімальна освітленість 0,05 люкс, максимальна освітленість - 30000 люкс, Об'єктив pin-hole.
 Прихована установка відеокамери.
 Включення відеокамери в заданий інтервал часу при спрацьовуванні
оповіщувача (5с, 15 з, 20 з, 30 з).
 Мікропроцесорна обробка сигналу.
 Контроль напруги живлення, температури навколишнього повітря і
працездатності ІЧ каналу.
 Вибір режимів тестування, чутливості, світлодіодної індикації, часу
роботи відеокамери.
Прилад приймально-контрольний «СИГНАЛ-ВК» призначений для
охорони одного рубежу приміщень і здачі об'єкту під охорону «з відкритими
дверима». У приладі передбачена можливість підключення звукового
оповіщувача із затримкою до 60 с. і оповіщувачів зі струмом живлення не
більше 1,2 мА. Кількість шлейфів сигналізації - 1.
Прилад приймально-контрольний «Айстра-712/4» призначений для
автономної або централізованої охорони неопалювальних приміщень, а також
для охорони багаторубіжних відділень банків, офісів, гаражів, складських
приміщень і ангарів. Є можливість спільної роботи з оповіщувачем, який
споживає електричний струм, регулююча затримка на вхід/вихід, передача

тривожних сповіщень по зайнятих телефонних лініях, включення вбудованої
звукової сирени і зовнішнього звукового оповіщувача. Характеристики
приладу: кількість шлейфів сигналізації - 4; час затримки на вхід/вихід - 10-50с;
кількість виходів на центральний пульт - 2.
Прилад приймально-контрольний «Сигнал - 20» призначений для
організації централізованої і автономної багаторубіжної охорони невеликих і
середніх об'єктів: магазинів, підприємств, складів, баз, офісів, банків. У приладі
передбачена можливість підключення магістрального інтерфейсу РС-485 для
зв'язку з аналогічними приладами, пультом контролю і управління або з
комп'ютером, що управляє, а також використання режиму «без права
відключення». Характеристики приладу (рис. 12); кількість шлейфів
сигналізації - 20; кількість виходів на центральний пульт - 3.
Прилад приймально-контрольний «ФИЛИН» призначений для
використання у складі автономної охоронно-пожежної сигналізації різних
об'єктів (квартир, офісів, дач, складів, торгівельних кіосків, гаражів,
автомобілів тощо). Прилад здійснює контроль 8 шлейфів (зон), до яких
підключається будь-яке число датчиків охоронної сигналізації (герконові
датчики відкриття дверей, датчики руху, розбиття скла, вібрації) або пожежної
сигналізації (датчики диму, теплові датчики, витоки газу тощо) і у випадку їх
спрацьовування - видачі сигналу сповіщення у вигляді:
1. Включення сирени на заданий інтервал часу.
2. Розсилки sms-повідомлень на задані телефонні номери.
3. Дозвону на задані телефонні номери з можливістю прослуховування
користувачем акустичної обстановки на об'єкті, що охороняється.
Характеристики приладу:
 Напруга живлення: 9 ÷ 24 В постійного струму.
 Діапазон робочих температур:
контроллера: – 40 ÷ 85 °С; gsm-модуля: – 20 ÷ 50 °С.
 Sim-карти: визначається використовуваною sim-картою. На звичайні simкарти виробниками гарантується нижня межа: –10 °С.
 Кількість контрольованих зон – 8.
 Кількість користувачів системи (телефонних номерів, на які здійснюється
дозвон і розсилка SMS) – 8.
 Програмування конфігурації системи здійснюється шляхом внесення
певних записів до телефонної книги використовуваної sim-карти (за
допомогою будь-якого мобільного телефону).
 Стан шлейфу у нормальному стані задається індивідуально для кожного
шлейфу – нормально замкнутий або нормально розімкнений.
 Гнучка система налаштування роботи кожної з 8 зон: задається тип
реакції (сирена, SMS, дозвон), наявність затримки на вхід, режиму
цілодобової охорони (24 години) для кожної зони окремо.
 Гнучка система налаштування прав кожного з 8 користувачів: задається
кількість спроб дозвону на мобільний телефон, а також права користувача
на:
1) sms-сповіщення про тривогу, постановку/знятті з охорони;
2) здобуття SMS-звіту (за запитом) про стан і конфігурацію системи;

3) постановку/зняття системи з охорони за допомогою мобільного
телефону;
4) дозвон в систему для прослухування акустики об'єкту.
 Унікальна система управління сигналізацією за допомогою дозвонів
(система УСПД), що дозволяє користувачеві не витрачати кошти на SMS,
виконуючи найбільш часті дії (постановку на охорону, зняття з охорони,
здобуття sms-звіту про стан системи) за допомогою дозвону на пульт
задана кількість разів за заданий час. Система має 16 режимів і дозволяє
гнучко підстроїтися під кожного користувача індивідуально.
 Можливість постановки/зняття системи на охорону/з охорони одне або
дворозрядним кодом (від 0 до 99) за допомогою виносної кнопки. Є
можливість запрограмувати «просту» постановку/зняття з охорони –
шляхом натиснення і утримання кнопки протягом 1 секунди.
 Наявність програмованої затримки на вихід.
 Наявність програмованої затримки на вхід (єдина для всіх зон).
 Наявність програмованого режиму автопостановки на охорону при
включенні живлення.
 Можливість задання часу реакції шлейфів (зон), єдиного для всіх зон: від
40 до 920 мс.
 Наявність виносного світлодіодного індикатора, що відображує 3 режими
узяття під охорону.
 Наявність буфера подій (на 100 подій), що зберігає всі ключові події в
системі в незалежній пам'яті контроллера. Вміст буфера подій можна
проглянути у вигляді sms-звіту на свій мобільний телефон.
 Наявність лічильників тривог (спрацьовувань) по кожній зоні окремо.
 Управління системою за допомогою sms-команд (підтримується 13
команд).
 Можливість дистанційного контролю стану балансу sim-картки,
використовуваної в системі.
 Можливість роботи системи в автономному режимі (без gsm-модуля, зі
сповіщенням лише за допомогою сирени) шляхом установки джампера на
платі у відповідне положення. При цьому конфігурація системи
(завантажена однократно з sim-картки модуля) зберігається в незалежній
пам'яті контролера.
 Постійний (кожні 10 хвилин) контроль реєстрації gsm-модуля в мережі.
Прилад приймально-контрольний «Адреса» призначений для
організації територіально зосереджених об'єктів по двопровідній лінії зв'язку.
Він складається з блоку управління, блоку живлення, принтера, а також
об'єктових блоків (до 96 шт.). Живлення приладу здійснюється від мережі
змінного струму з напругою 220 В. При відключенні основного живлення
прилад автоматично переходить на живлення від зовнішнього джерела
резервного живлення постійного струму з номінальною напругою 12 В. В
якості джерела резервного живлення часто використовують джерело
безперебійного живлення по мережі 220 В типу UPS.
Прилад виконаний у вигляді трьох блоків: блок управління і блок
живлення, об'єктовий блок (до 96 шт.). Блок управління, блок живлення

виконані у вигляді металевих коробок настільно-настінного типу (блоки
опечатують на заводі-виробнику). Блок об'єктовий виконаний у вигляді
пластмасової коробки настінного типу.
Прилад поставляють у вигляді: базового комплекту (блок живлення, блок
управління, 20 блоків об'єктових) і комплекту нарощування (10 блоків
об'єктових).
Блоки управління і живлення встановлюють в приміщенні охорони
об'єкту. Блок живлення зазвичай вмонтовують на стіні в прихованих місцях.
Блок управління встановлюють або на столі, або на стіні в межах досяжності
чергового оператора. Блок об'єктовий встановлюють безпосередньо в
приміщенні, що охороняється, в прихованих місцях. Двопровідну лінію
вмонтовують по стіні, під плінтусом або над підвісною стелею. Відгалуження в
приміщення здійснюються за допомогою комутаційних колодок типу УК.
5.
ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМ
ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ.
Поліція охорони експлуатує наступні системи охорони об'єктів.
«СОЛОС» - система охорони ліній міського освітлення від розкрадання
дротів.
«Магістраль» - призначена для охорони магістральних нафтопроводів
від несанкціонованих врізань, диверсій, розривів, витоків тощо.
Система «Нива - 10М» - це система з передачею сповіщень по
перемикаючим на період охорони телефонним лініям (ТЛ). Складається з двох
основних частин: напівкомплекту диспетчерського пункту (ДП) на пункті
охорони і напівкомплекту контрольованого пункту (КП) в приміщенні кросу
АТС, і має радіальну структуру.
Система «Центр - М», як і «Нева - 10М», - це система з передачею
сповіщень по перемикаючих на період охорони ТЛ. Складається з двох
основних частин: чергового пристрою ДП на пункті охорони і пристрою
трансляції (УТ) в приміщенні кросу АТС, і є багатоканальною системою з
просторово-тимчасовим розділенням каналів.
Система Комета-К використовує автоматизований процес постановки
під охорону і зняття об'єктів з охорони, що не мають телефонів (найчастіше
квартири, дачі, гаражі громадян).
Система забезпечення безпеки «Цирконій» призначена для
забезпечення безпеки і управління комплексом системи охорони територіально
зосереджених особливо важливих об'єктів. Передбачена можливість
підключення до неї системи управління доступом і системи телеспостереження.
До складу системи входять: пульт управління (пульт центральний і комп'ютер);
технічний центр (концентратор центральний, комп'ютер і принтер); пульти
управління; концентратори датчиків.
Система технічних засобів охорони слідчих ізоляторів і в'язниць
«В'юн-М» призначена для охорони службових приміщень шляхом контролю
стану охоронних оповіщувачів. Забезпечує збір інформації по ущільненій лінії
зв'язку з охоронними оповіщувачами по чотирьохпровідній лінії зв'язку з
видачею сповіщень на екран монітора і формуванням звукового сигналу і
реєстрацією сповіщень на принтері і цифровому магнітофоні архівації

сповіщень. До складу системи входять: ПЕВМ, монітор, пристрій друку,
магнітофон, блок сполучення, пульт, блок захисту, концентратори периферійні
і оповіщувачі.
Система «Фобос» призначена для збору, передачі і реєстрації сповіщень
про стан шлейфів територіально розосереджених 1140 об'єктів охорони по
перемикаючих ТЛ.
Система є комплексом засобів автоматизації, який включає:
 автоматизоване робоче місце (АРМ) чергового офіцера ПЦО для
обслуговування тривожних ситуацій і управління групами затримання;
 АРМ чергових операторів пульта управління (дві системи передачі
сповіщень «Фобос» і система передачі сповіщень «ФОБОС-ТР») для
обслуговування процедур постановки/зняття з охорони і прийому
тривожних сповіщень;
 АРМ адміністратора бази даних для підготовки і ведення необхідної
інформації;
 АРМ інженерної служби для статистичної обробки інформації про
роботу ПЦО;
 АРМ адміністратора системи для опису і управління ресурсами
системи охорони.
Система передачі сповіщень (СПС) «Фобос-А» складається з: пульта
чергового оператора з блоком живлення і друкуючого пристрою, що
встановлюються в пункті централізованої охорони (ПЦО); ретрансляторів, що
встановлюються на кросі АТС, і крайових пристроїв, встановлюваних на
об'єктах, що охороняються. Канал зв'язку з об'єктами – комутована телефонна
лінія.
Система передачі сповіщень (СПС) «ФОБОС-ТР» складається з:
пульта чергового оператора з блоком живлення і друкуючого пристрою,
встановлюваних в пункті централізованої охорони (ПЦО), ретрансляторів, що
встановлюються на кросі АТС, і пристроїв крайових, встановлюваних на
об'єктах, що охороняються.
Система технічних засобів охорони слідчих ізоляторів і в'язниць
«В'юн-М» призначена для охорони службових приміщень шляхом контролю
стану охоронних оповіщувачів. Забезпечує збір інформації по ущільненій лінії
зв'язку з охоронними оповіщувачами по чотирьохпровідній лінії зв'язку з
видачею сповіщень на екран монітора і формуванням звукового сигналу і
реєстрацією сповіщень на принтері і магнітофоні. До складу системи входять:
ПЕВМ, монітор, пристрій друку, магнітофон, блок сполучення, пульт виносний,
блок захисту, концентратори периферійні і оповіщувачі.
6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ОХОРОНИ
Перспективним напрямом є використання інтегрованих систем безпеки
(ІСБ) об'єктів. ІСБ є об'єднанням на єдиній програмно-апаратній основі систем
охоронно-пожежної сигналізації, відеоспостереження і контролю доступу і
дозволяють вирішувати на якісно новому рівні завдання по забезпеченню
безпеки об'єктів. Упроваджуються ІСБ «Акорд-512», «Оріон», «Рубіж»,
«Кодос», які забезпечують:

 модульну структуру, що дозволяє оптимально обладнати як малі, так і
дуже великі об'єкти;
 контроль і управління доступом через точки входу (двері, турнікети,
шлюзи, шлагбауми);
 відеоспостереження, відеоконтроль і відеореєстрацію тривожних
ситуацій;
 управління установками пожежної автоматики;
 управління інженерними системами будівлі (кондиціонування,
опалювання, вентиляції, сповіщення, аварійної сигналізації);
 захищений протокол обміну по каналах зв'язку, емітостійкі (захищені
від несанкціонованого шунтування підстроювання) шлейфи
сигналізації;
 можливість використання для узяття/зняття з охорони дистанційних
радіокарт і електронних ключів;
 мовне запобігання черговому про тривожні події, можливість запису і
відтворення мовних повідомлень;
 відображення станів зон, розділів, точок доступу, приймальноконтрольних приладів, зчитуючих пристроїв, відеокамер на графічних
планах приміщень з детальними текстовими поясненнями;
 протоколювання всіх подій, що відбуваються в підсистемі;
 видалену передачу даних і захист інформації по різних каналах
(виділеним дротяним, телефонним через модеми, оптоволоконним,
радіоканалам, каналам стільникового зв'язку, цифровим мережам
ISDN).
Останні п'ять років на ринку охоронних послуг спостерігається
інтенсивне впровадження радіоканальних систем різного призначення. Проте
існує ще один напрям вживання радіоканального устаткування малого радіусу
дії до 300 м – «внутрішній радіоканал» (тривожні кнопки, безпровідне
устаткування охоронно-пожежної сигналізації). В устаткуванні «Стрілець»
застосований метод динамічного кодування аналогічної технології Keelog, який
забезпечує високу імітостійкість при передачі сигналів.
Імітостійкість (imitation resistance) - властивість криптографічної
системи (криптографічного протоколу), що характеризує здатність
протистояти активним атакам з боку противника і порушника, метою яких є
нав'язування помилкового повідомлення, підміна передаючого повідомлення або
зміна даних, що зберігаються.
Легкість монтажу і демонтажу, простота в налаштуванні, наявність
декількох режимів роботи, гнучкість в конфігурації дозволяють організувати як
стаціонарну охорону в приміщеннях з підвищеними вимогами до інтер'єру, так
і оперативну охорону на виставках, в орендованих приміщеннях тощо. Система
контролює роботу оповіщувачів з передачею тривожного сповіщення по
радіоканалу. Новинка останніх років – система моніторингу рухливих об'єктів
«Арго-Страж», що дозволяє на екрані монітора на масштабній карті області в
режимі реального часу визначати положення будь-якого оснащеного
елементами системи автомобіля. Визначення координат здійснюється по
супутниках (GPS/ГЛОНАСС). В даний час подібною апаратурою оснащуються

службові поліції охорони. Надалі устаткування може забезпечити
спостереження за автотранспортом з небезпечним або коштовним вантажем
тощо.
5. ВИСНОВКИ.
У даній лекції розглянуто: основні поняття охоронної сигналізації,
загальна класифікація технічних засобів охоронної сигналізації, вимоги до
технічного оснащення об'єктів засобами охоронної сигналізації, тактикотехнічні характеристики типових засобів охорони, тактико-технічні
характеристики типових систем охорони, перспективи розвитку систем
охорони. Засвоєння цих питань, є базою при подальшому вивченні дисципліни
та дозволить курсантам набути стійких навичок роботи за фахом.
Контрольні питання:
1. Що є об'єктами охоронної сигналізації?
2. Як поділяються технічні засоби охоронної сигналізації по області
застосування та функціональному призначенню?
3. Як розрізняються охоронні сповіщувачі по виду контрольованої зони?
4. Як розрізняються охоронні сповіщувачі за принципом дії?
5. Для охорони яких об'єктів призначені приймально-контрольні прилади
малої, середньої й великої інформаційної ємності?
6. Сповіщувачі: призначення й види повідомлень?
7. Системи передачі тривожних повідомлень: призначення та вид
використаного каналу зв'язку?
8. Поняття багаторубіжної охорони об'єктів?
9. Які об'єкти блокуються першим, другим, третім рубежем охорони?
10. Які типи сповіщувачів застосовують для першого, другого, третього рубежів
охорони?
11. Основні вимоги, пропоновані до крапкових датчиків рубежів охорони?
12. Призначення, принцип дії, основні характеристики оповіщувачів: «Радій-2»,
«Уран», «Біном М», «ВЕКТОР-СПЕК 150», «ІО-102 (4,5,6)», «Вікно-5»,
«Скло-3», «Грань-2», «ПІК», «Гюрза-50П3», «Фотон СК-2», «Хвиля-5»,
«Ехо-А», «Сокіл-2», «Фотон-17».
13. Призначення, принцип дії, основні характеристики приладів приймальноконтрольних: «СИГНАЛ-ВК», «Айстра-712/4», «Сигнал - 20», «ФИЛИН»,
«Адреса».
14. Призначення, принцип дії, основні характеристики системи охорони
об'єктів: «СОЛОС», «Магістраль», «Нива - 10М», «Центр – М», «Комета-К»,
«В'юн-М», «Фобос».
15. Що таке імітостійкість при передачі сигналів від технічних засобів охорони
об`єктів.

