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Лекція № 4. ЗАСОБИ ТА СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ.
ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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3.
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План лекції
Класифікація, основні характеристики пожежних сповіщувачів.
Основні принципи вибору пожежних сповіщувачів.
Приймально-контрольні прилади й сигнально-спускові пристрої.
Технічні системи протипожежного захисту об'єктів.
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1. КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖЕЖНИХ
СПОВІЩУВАЧІВ.
Відповідно до нормативних вимог, а також практики, що склалася,
автоматичні пожежні сповіщувачі класифікують за такими основними
ознаками:
- вид контрольованого признака пожежі;
- спосіб електроживлення;
- принцип дії;
- вид зони виявлення.
Спрацювання автоматичних сповіщувачів здійснюється при досягненні
контрольованого параметра навколишнього середовища встановленого
порогового значення. В якості контрольованих ознак пожежі можуть
виступати: підвищена температура повітря, виділення продуктів горіння,
турбулентні потоки гарячих газів, електромагнітне випромінювання тощо.
Відповідно до виявлених первинних ознак сповіщувачі поділяють на:
• теплові;
• димові;
• полум'я;
• газові;
• комбіновані.
Можливо також використання інших ознак пожежі.
Комбіновані сповіщувачі реагують на два або більше параметра, що
характеризують появу осередку займання. Теплові сповіщувачі можуть
використовувати метод формування аналізованого сигналу, що дозволяє їм
реагувати не тільки на збільшення абсолютного значення температури вище

максимально встановленого порогу, але і перевищення швидкості її наростання
граничного значення. Тому відповідно до характеру реакції на зміну
контрольованих ознак їх поділяють на максимальні, диференціальні та
максимально-диференційні.
За способом електроживлення пожежні сповіщувачі поділяють:
• ті, що живляться від шлейфу сигналізації приймально-контрольного
приладу або іншого джерела живлення;
• ті, що живляться по окремих проводах або від вбудованого в сповіщувач
джерела.
Вид зони виявлення характеризує розміри чутливої зони сповіщувача по
відношенню до області формування контрольованої ознаки пожежі. В даний
час найбільшого поширення набули сповіщувачі з точковою (багатоточковою) і
лінійною зоною виявлення.
Точкові сповіщувачі мають чутливу зону за розмірами (кілька
сантиметрів), набагато менше зони поширення фактора (наприклад, область
підвищеної температури, хмара диму). Для сповіщувачів з лінійною зоною
виявлення характерним є перевага розмірів чутливої зони в одному з напрямків
настільки, що вона стає більше зони виявлення фактора (десятки і сотні метрів).
Більш різноманітна класифікація сповіщувачів за принципом дії, перш за
все теплових. Принцип дії відображає фізичну природу процесу перетворення
інформації, яка здійснюється чутливим елементом сповіщувача. Основою
чутливого елемента можуть бути легкоплавкі сплави, феромагнітні матеріали,
термопари,
біметалічні
пластини,
напівпровідникові
термоопори,
світловипромінювачі і фотодіоди, газорозрядні лампи тощо. За принципом дії
димові пожежні сповіщувачі поділяють на іонізаційні і оптико-електронні
(оптичні).
Основними характеристиками призначення пожежних сповіщувачів, що
приводяться в технічній документації, є: чутливість, інерційність, форма і
розміри зони виявлення, перешкодозахищеність. Крім цього, вказуються
параметри надійності, конструктивне виконання для роботи у встановлених
умовах
навколишнього
середовища,
параметри
електроживлення,
масогабаритні показники тощо.
Чутливість характеризується порогом спрацьовування сповіщувача при
зміні контрольованого параметра. Для різних видів сповіщувачів цей параметр
виражається різними величинами, наприклад, для теплових сповіщувачів - це
температура спрацьовування.
Інерційність визначається тимчасовим інтервалом від початку впливу
контрольованого параметра, рівного граничного значення, до початку
формування сповіщувачем тривожного сповіщення.
Зона виявлення сповіщувача - це простір поблизу сповіщувача, в межах
якого гарантується його спрацьовування при виникненні осередку пожежі.
Перешкодозахищеність визначає таку важливу характеристику
сповіщувача, як достовірність переданої ним інформації. У процесі
функціонування сповіщувача на нього впливають різні зовнішні фактори, які
збільшують похибку контролю параметрів навколишнього середовища,
викликають появу на виході чутливого елемента сигналів, схожих з сигналами
при появі ознак пожежі, або призводять до збоїв (відмов) електронної схеми

сповіщувача. Це може призвести до появи помилкового сигналу тривоги або до
пропуску корисного сигналу.
У технічній документації зазвичай наводяться граничні значення
зовнішніх факторів, при яких гарантується надійна робота сповіщувача.
Простота виготовлення теплових сповіщувачів визначила їх велике
поширення. Перший автоматичний пожежний сповіщувач був розроблений у
60-роках. Він складався з двох провідників, спаяних спеціальним сплавом
(сплав Вуда був розроблений ще в кінці 18 століття), напівзруйнованих під
впливом температури і внаслідок цього розмикаючий електричний контакт.
Оскільки сплав руйнувався, то сповіщувач необхідно було міняти після
спрацьовування. Інший розробкою був ІП105-2/1, що використовує геркон з
герметизованими контактами і двома кільцевими магнітами. При підвищенні
температури магніти втрачають свої властивості, що призводить до
перемикання геркона і розмикання електричного кола. Застосування геркона
дозволило зробити сповіщувач багаторазовим. Треба мати на увазі, що
ефективність теплових сповіщувачів сама по собі вкрай низька, а ефективність
недостатня, оскільки такий сповіщувач забезпечує видачу сигналу «Пожежа»
тільки при досягненні температури деякого порогу (температури спрацювання).
Для більшості вітчизняних датчиків цей поріг складає 70 ÷ 72° С. Згідно НПБ
85-2000 "Сповіщувачі пожежні теплові. Технічні вимоги
пожежної безпеки. Методи випробувань" такі сповіщувачі
розраховані на роботу в приміщеннях з умовно нормальної
температурою 35° С. Розглянемо більш детально
характеристики пожежних сповіщувачів.
Сповіщувач пожежний тепловий максимальнодиференційний ІП 101-2 призначений для виявлення
загорянь, що супроводжуються підвищенням температури
в
закритих
приміщеннях.
Основні
технічні
Рис. 1. Сповіщувач
характеристики (рис.1): температура спрацьовування 60 ±
ИП-101-2
65° С; інерційність при ступінчастому підвищенні
температури на 30° С не більше 60 с. Конструктивно він
складається з двох частин: блоку сповіщувача і розетки. На блоці сповіщувача
розташовані терморезистор із закріпленим на ньому теплоприймачем і
світловим індикатором. Усередині корпусу блоку розміщена друкована плата з
радіоелементи. Розетка призначена для монтажу сповіщувача на об'єкті.
Сповіщувач пожежний димовий оптико-електронний ІП 212-26 (ДІПУ) призначений для виявлення загорянь в закритих приміщеннях, що
супроводжуються появою диму, формування сповіщення про пожежу і передачі
його на приймально-контрольні прилади.
Дана модель являє собою модернізацію сповіщувача ДІП-6 і має
ідентичні з ним характеристики, але розширений діапазон напруги живлення.
Електроживлення сповіщувача і передача повідомлення здійснюються від
приймально-контрольних приладів по двопровідному шлейфу сигналізації
постійною напругою (9-27 В). Вихідний електричний сигнал при
спрацьовуванні формується стрибкоподібним збільшенням, протікає через
сповіщувач струму до величини 5-20 мА, що відповідає зменшенню
внутрішнього опору сповіщувача до величини не більше 500 Ом.

Сповіщувач має вбудований світловий індикатор спрацьовування, а також
забезпечує підключення виносної оптичної сигналізації. Призначений для
безперервної цілодобової роботи при температурі навколишнього середовища
від -30 до +60°С і відносній вологості (95 ± 3)% при температурі +35° С.
Основні технічні характеристики: чутливість (поріг спрацьовування)
сповіщувача, відповідає задимленості повітряного середовища в місці
установки, що ослаблює світловий потік в межах 0,05 - 0,2 дБ/м; інерційність
спрацювання - не більше 5 с.
Конструктивно сповіщувач складається з двох складових частин: блоку
сповіщувача і сполучної розетки.
Сповіщувач димовий пожежний радіоізотопний РІД-6М (рис.2),
призначений для виявлення загоряння в закритих приміщеннях різних споруд і
електричної та оптичної індикації виникнення пожежі. Сповіщувач не реагує на
зміну температури, вологості, наявність
природного і штучного освітлення, і може
використовуватися лише в умовах, коли
загоряння супроводжується виділенням диму.
Головні переваги:
 практична незалежність чутливості
(пороги
спрацювання)
від
дисперсного складу аерозолів диму;
 здатність працювати у приміщеннях
за наявності "мошкари", "комарів" та
інших комах (де оптичні димові
сповіщувачі
практично
не
Рис. 2. Сповіщувач РІД 6М
працездатні);
 висока надійність.
Сповіщувач призначений для безперервної цілодобової роботи в закритих
приміщеннях охоронюваних в складі систем виявлення пожежі. Електричне
живлення сповіщувача і передача сповіщення "Пожежа" здійснюються по
двопровідній електричній сполучній лінії, що є шлейфом сигналізації приладів
приймально-контрольних або пристроїв сигнально-пускових пожежних, що
забезпечують в шлейфі постійну напругу величиною від 18 до 24 В,
інерційність - не більше 4 с.
Сповіщувач складається з корпусу, кришки і розміщеного між ними
комбінованого блоку, що представляє собою друковану плату з
конструктивними елементами. При виникненні на об'єкті вогнища пожежі в
робочу камеру починають проникати частинки диму. При цьому значна частина
іонів механічно з'єднуються з цими частками, утворюючи "важкі" іони, які
практично не переміщаються в камері під дією низької напруги на електродах.
Струм в робочій камері зменшується, а її опір збільшується. Струм, що
споживається сповіщувачем, різко збільшується і підтримується на постійному
рівні в межах від 18 до 30 мА. Це свідчить про спрацювання сповіщувача і
забезпечує передачу сповіщення "Пожежа" у лінію приймально-контрольного
приладу.

Сповіщувач димовий пожежний лінійний "ІДПЛ-1" призначений для
виявлення диму в приміщеннях та формування сповіщення "Пожежа" при
ослабленні димом потоку зондуючого інфрачервоного випромінювання (ІЧ)
між блоком випромінювача (БВ) і блоком приймача (БП). При повному
перекритті ІЧ-променя між БВ та БП непрозорим об'єктом сповіщувач формує
повідомлення "несправність".
При цьому повідомлення "Пожежа" формується збільшенням струму
споживання при позитивній полярності електроживлення сповіщувача, а також
передача сповіщень "Пожежа" та "Несправність" здійснюється по одній
двопровідній лінії шлейфу сигналізації приймально-контрольного приладу,
принцип дії якого передбачає короткочасне переполюсування напруги в шлейфі
сигналізації при його контролі полярності до значення не менше 18 мА,
маніфест "Несправність" - збільшенням струму під час дії імпульсу негативної
полярності до значення не менше 10 мА. Оповіщення "Пожежа" дублюється
включенням світлового індикатора на корпусі БЖ і на виносному індикаторі
(при його наявності).
Основні технічні характеристики сповіщувача: максимальна дальність
дії 100 м; чутливість відповідає задимленості, що ослаблює світловий потік ІЧ випромінювання в площині оптичної системи БП сповіщувача на 0,1 дБ;
інерційність формування сповіщення "Пожежа" не більше 3 с.
Сповіщувач складається з двох оптичних блоків: випромінювача і
приймача, що з'єднуються між собою двопрівідною сигнальною лінією.
Приймач приймає сигнал від передавача і порівнює його рівень з величиною,
що відповідає чистому середовищі. Поява диму між ними викликає зміну
інтенсивності сигналу і приводить до формування сигналу «Пожежа».
Контрольовану зону формує з одного боку сам сповіщувач, з іншого світловідбиваюча пластина. Чудова властивість спеціального відбивача
повертати падаючий промінь у вихідну точку значно полегшує юстировку
приладу, тому що не вимагає точного встановлення відбивача. Вбудована
відеокамера дозволяє підключити до приладу невеликий монітор, на екрані
якого прекрасно видно мерехтливе зображення відбивача. Юстировка
сповіщувача зводиться до повороту його оптичної системи таким чином, щоб
зображення відбивача опинилося в центрі екрану, після чого потрібно
налаштувати прилад регулювальними гвинтами, орієнтуючись на світлові
індикатори.
Сповіщувач світловий оптико-електронний пожежний ІП329-2
"Аметист" призначений для виявлення в закритих приміщеннях осередків
спалаху, які супроводжуються появою полум'я, що випромінюють в
ультрафіолетовому діапазоні частот (УФ) з довжинами хвиль від 220 до 280 нм.
Сповіщувач не реагує на зміну температури навколишнього середовища,
а також природні та штучні джерела фонової освітленості (наприклад, денне
світло, ламп розжарювання та люмінесцентних ламп). Сповіщувач не є
джерелом небезпеки ні для людей, ні для матеріальних цінностей, у тому числі
в аварійних ситуаціях.
Електроживлення сповіщувача і формування сповіщення "Пожежа"
здійснюються по двопровідному шлейфу сигналізації приймальноконтрольного приладу з постійною напругою від 18 до 24 В.

Струм, що живиться в черговому режимі, не перевищує 0,4 мА. У режимі
передачі сповіщення "Пожежа" значення струму, що відбирається від шлейфу,
збільшується.
Основні технічні характеристики:
 чутливість
відповідає
інтенсивності
УФ
випромінювання,
створюваного полум'ям нормованого осередку спалаху (полум'ям від
парафінової свічки діаметром 25 мм), встановленого на оптичній осі
чутливого елемента сповіщувача на відстані 0,5 ± 0,01 м від нього;
 інерційність спрацювання - не більше 5 с;
 площа, контрольована сповіщувачем при його установці на висоті 20 м
без пиловідбивача 1000 м, з пиловідбивачем - 200 м;
 кут огляду без пиловідбивача - не менше 90°, з пиловідбивачем - не
менше 30°
Конструктивно сповіщувач складається з блоку сповіщувача,
пиловідбивача та уніфікованої розетки, встановленої в пилозахисному корпусі,
який кріпиться до стіни або стелі безпосередньо, а також за допомогою
поворотного пристрою. Пиловідбивач призначений для захисту індикатора
фотонів сповіщувача від осадження пилу. У корпусі блоку розташовані дві
друковані плати з чутливим елементом, оптичним індикатором і елементами
електронної схеми. При виявлені випромінювання полум'я при загорянні в
ультрафіолетовому діапазоні частот кількість імпульсів, що надходять у блок
обробки, досягає граничного значення, він спрацьовує, запам'ятовуючи стан
тривоги. Струм споживання сповіщувача при цьому різко збільшується,
передаючи в шлейф сигналізації маніфест "Пожежа". Одночасно починає
світитися вбудований світловий індикатор. Стан тривоги зберігається до
вимкнення напруги живлення.
Варіанти виконання пожежного сповіщувача:
1. ІП 329-5 "АМЕТИСТ" - базовий варіант. Призначений для застосування
у виробничих, адміністративних, побутових та громадських будівлях і
спорудах, приміщеннях, в яких не передбачається проведення робіт з
приладами, що мають відкритий осередок спалаху. Інерційність
спрацьовування - не більше 3 с, дальність виявлення осередку спалаху - не
менше 50 м.
2. ІП 329-5 "АМЕТИСТ" 01 - безінерційний варіант. Призначений для
застосування в будинках і спорудах виробничого та складського призначення, в
яких виникнення пожежі може супроводжуватися вибухом або швидким
поширенням полум'я. Інерційність спрацьовування - не більше 0,1 с, дальність
виявлення вогнища полум'я - не менше 100 м.
3. ІП 329-5 "АМЕТИСТ" 02 - побутовий варіант. Призначений для
застосування в будинках і спорудах побутового та виробничого призначення, у
яких можливе короткочасна санкціонована поява джерел відкритого полум'я,
наприклад, при зварювальних роботах, при роботах з паяльною лампою тощо.
Інерційність спрацьовування - не більше 10 с, дальність виявлення вогнища
полум'я - не менше 30 м.

2. ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ
ВИБОРУ
ПОЖЕЖНИХ
СПОВІЩУВАЧІВ
При виборі сповіщувачів слід керуватися наступними вимогами:
 відповідність виду сповіщувача вимогам надійного виявлення пожежі;
 відповідність умов експлуатації технічним вимогам на сповіщувач;
 виконання додаткових вимог для сповіщувачів конкретного виду;
 виконання економічних вимог замовника.
Пожежні сповіщувачі повинні забезпечувати надійне виявлення вогнища
пожежі в конкретних приміщеннях, що захищаються. Для цього при виборі
сповіщувача необхідно враховувати ймовірний характер загоряння і процес
розвитку в часі основних факторів пожежі: підвищення температури,
концентрації диму, світлового випромінювання в різних точках приміщення.
Залежно від виду та кількості горючих матеріалів при пожежі можуть
переважати одна або декілька виявлених ознак.
Там, де загоряння буде супроводжуватися виділенням диму в початковій
стадії, доцільно встановлювати димові сповіщувачі. При виборі димового
сповіщувача слід враховувати, що іонізаційні (радіоізотопні) і оптикоелектронні димові сповіщувачі мають різну чутливість до продуктів горіння,
що мають різний колір і розміри частинок диму. Оптико-електронні
сповіщувачі краще реагують на світлі дими, характерні для целюлозовмісних
матеріалів, а також дими, що складаються з дрібних частинок аерозолю.
Іонізаційні сповіщувачі мають відносно більш високу чутливість до продуктів
горіння, що виділяють чорний дим з більш великими частками (наприклад, при
горінні гуми).
Приміщення, в яких при пожежі найбільш імовірно швидка поява
відкритого полум'я, переважно обладнують світловими сповіщувачами.
Теплові сповіщувачі доцільно встановлювати перш за все в тих випадках,
коли забезпечується значна потужність вогнища пожежі і, отже, при пожежі
буде відбуватися інтенсивне виділення тепла.
При виборі сповіщувача треба враховувати інерційність його
спрацьовування з урахуванням допустимого часу гасіння пожежі. При аналізі
можливого збитку визначають допустимий час розвитку вогнища загоряння, в
загальному випадку складається з фактичного часу спрацьовування
сповіщувача і часу, необхідного пожежному підрозділу для локалізації пожежі.
Швидкодія сповіщувачів встає на перше місце в тих випадках, коли в
захищаємих будівлях і спорудах знаходяться люди або утримуються тварини. У
цьому випадку перевага віддається сповіщувачам з мінімальною інерційністю.
Сповіщувачі полум'я є найбільш швидкодіючими пристроями, оскільки
на виявлення ними осередку спалаху не впливає інерційність
тепломасопереносу середовища. Однак для світлових сповіщувачів полум'я
серйозним обмеженням є зниження їх чутливості при погіршенні оптичної
щільності повітря. Тому в тих випадках, коли розвиток пожежі
супроводжується інтенсивним виділенням диму або тепла, більш ефективними
є димові або теплові сповіщувачі. Останнім часом підвищується інтерес до
застосування ультразвукових охоронно-пожежних сповіщувачів. На відміну від
світлових сповіщувачів вони реагують не на випромінювання полум'я, а на

висхідні теплові потоки газів, що виникають при високій інтенсивності
тепловиділення вогнища пожежі. Ультразвукові сповіщувачі однаково добре
реагують на пожежі класів, характерних для горіння деревини, полімерних
матеріалів, різних легкозаймистих рідин. Особливістю є одночасне виконання
ними функцій об'ємного охоронного сповіщувача, тому вони застосовуються в
основному для захисту особливо важливих об'єктів, на яких відсутні люди
(кімнати зберігання цінностей, зброї, наркотиків) або в системах охороннопожежної сигналізації для посилення функцій пожежної сигналізації.
Для забезпечення надійної роботи сповіщувачів у складі системи
пожежної сигналізації необхідно враховувати не тільки характеристики
виявлення ними осередку загорання, а й апаратурну надійність сповіщувачів та
їх перешкодозахищеність. Слід зазначити, що максимальні значення параметрів
надійності і перешкодозахищеності досягаються за умов, обумовлених у
технічній документації на відповідний тип сповіщувача, і повинні повністю
відповідати умовам експлуатації. Якщо умови навколишнього середовища
(діапазон робочих температур, вологість, запиленість, вібрація, наявність
повітряних потоків тощо) не відповідають хоча б одному з параметрів
сповіщувача, він не може забезпечити необхідний рівень надійності роботи
системи сигналізації і, отже, не може бути використаний на об'єкті. Це
відноситься також до характеристик стику "сповіщувач-шлейф сигналізації
приймально-контрольного приладу" за параметрами живлення, а також
параметрами повідомлень, переданих на приймально-контрольний прилад або
ПЦО. Так, для сповіщувачів, що живляться від шлейфу сигналізації, не
дозволяється підключати сповіщувач до автономного джерела напруги
постійного струму без елементів, що обмежують струм сповіщувача в режимі
формування сповіщення "Пожежа". Величина залишкової напруги на виходах
сповіщувача і струм споживання в режимі передачі сповіщення "Пожежа"
повинні забезпечувати надійну передачу цього повідомлення на ПКП.
При виборі сповіщувача необхідно враховувати також спеціальні
додаткові вимоги до їх конструкції і принципу дії. Наприклад, радіоізотопні
сповіщувачі не рекомендується встановлювати в житлових приміщеннях і
дитячих
установах.
У
вибухонебезпечних
приміщеннях
повинні
встановлюватися сповіщувачі, які мають спеціальне конструктивне виконання.
При побудові системи сигналізації необхідно економічне пояснення
вибору автоматичних пожежних сповіщувачів. Очевидно, що за інших рівних
умов перевага повинна віддаватися більш дешевим моделям. При цьому
доцільно враховувати не тільки конкретний тип сповіщувача, але і всю
сукупність технічних засобів виявлення, необхідну для контролю приміщень
заданої площі та конфігурації.
Розрахунок загальної кількості сповіщувачів та визначення місць їх
встановлення повинні проводитися з урахуванням особливостей приміщення, а
також вимог нормативно-технічної документації. До нормативно-технічної
документації належать відповідні документи, що регламентують загальні
питання проектування та монтажу установок пожежної автоматики, систем і
комплексів пожежної та охоронної сигналізації, а також експлуатаційна
документація на відповідний тип сповіщувача.

Для збільшення надійності виявлення пожежі в одному приміщенні слід
встановлювати не менше двох теплових сповіщувачів. Загальна кількість
теплових сповіщувачів, що включаються в один шлейф сигналізації ПКП,
обмежується 50, при цьому максимальна кількість контрольованих приміщень
не повинен перевищувати 5-20 одиниць. Встановлювати теплові сповіщувачі
слід, як правило, на стелі або стінах (на відстані не більше 0,3 м від стелі).
У приміщенні з виступаючими на стелях будівельними конструкціями від
0,08 до 0,4 м контролюється одним сповіщувачем площа зменшується на 25%,
при висоті стелі до 3,5 м і конструкціями, які виступають на 0,2-0,4 м, ця площа
не перевищує 15 м2. При розміщенні димових оптико-електронних пожежних
сповіщувачів також слід враховувати деякі їхні особливості, пов'язані з
принципом дії. Так, точкові димові сповіщувачі можна використовувати в
приміщеннях з обладнанням, що випромінюють сильні електромагнітні поля
високої і надвисокої частоти (рентгенівські установки, апарати фізіотерапії
тощо). При установці в одному приміщенні декількох комплектів сповіщувача
димового пожежного лінійного "ІДПЛ-1" відстань між чутливими зонами
сусідніх комплектів сповіщувачів повинна бути в інтервалі від 1 до 10 м.
Сонячні промені, що потрапляють на приймальний блок, не повинні
фокусуватися лінзою цього блоку на робочій поверхні фотодіода (виключити
випадок прямої сонячної засвічення). Блоки випромінювача і приймача повинні
закріплюватися на жорсткій опорі: капітальній стіні, колоні, балці, в зручному,
з точки зору доступу, місці в просторі, як правило, нижче на 0,25-0,75 м рівня
стелі приміщення.
Для світлового сповіщувача "Аметист" з метою виключення можливого
ослаблення світлового потоку через задимлення в ультрафіолетовій області
спектру, що випромінюється полум'ям вогнища пожежі, необхідно розміщувати
сповіщувач на відстані не менше 1 м від стелі приміщення, під нахилом
оптичної осі або перпендикулярно контрольованій площині. Встановлення
сповіщувачів під стелею приміщення не допускається також при висоті стелі
менше 4 м.
З метою підвищення зручності використання димові сповіщувачі з
живленням від шлейфу сигналізації мають можливість підключення виносного
оптичного індикатора.
3. ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ І СИГНАЛЬНОСПУСКОВІ ПРИСТРОЇ
Розглянемо основні властивості і призначення ПКП та сигнальнопускових пристроїв. ППК призначені для живлення пожежних сповіщувачів по
шлейфах пожежної сигналізації, прийому тривожних сповіщень від пожежних
сповіщувачів, контролю пожежних шлейфів на обрив і коротке замикання,
формування сповіщень "Пожежа" та "Несправність", а також для передачі цих
сповіщень на ПЦС, формування сигналів включення систем пожежогасіння та
димовидалення.

Сигнально-спускові пристрої - це ППК,
які доповнені можливістю формування
сповіщення "Увага" - при спрацьовуванні
одного пожежного сповіщувача, сповіщення
"Пожежа" - при спрацьовуванні не менше
двох пожежних сповіщувачів, регульованою
затримкою сигналу пуску автоматичних
установок
пожежогасіння
(АУП),
можливістю
управління
системами
оповіщення про пожежу.
Пульт
приймально-контрольний
ППК-2Б (рис. 3), призначений для контролю
Рис.3. Пульт ППК-2Б
шлейфів пожежної сигналізації невеликих
будівель і споруд. Принцип дії заснований на
постійному контролі струмів в двопровідних
шлейфах пожежної сигналізації. Технічні характеристики: кількість шлейфів
пожежної сигналізації - 8; час затримки включення сповіщення "Оповіщення" –
50 с.
Пульт приймально-контрольний Ш1К-2 призначений для роботи в
системах пожежної сигналізації різних будівель і споруд як ПКП. Пульт
забезпечує прийом сигналів двопровідними шлейфами від автоматичних і
ручних пожежних сповіщувачів з електроконтактними, а також від активних
пожежних сповіщувачів з безконтактним виходом.
Принцип дії заснований на постійному контролі струмів різного напрямку
в двопровідних шлейфах сигналізації. Кожному шлейфу відповідає один вихід
управління автоматичними засобами пожежогасіння та димовидалення (АЗПД).
Технічні характеристики:
 кількість шлейфів сигналізації - 20;
 кількість пасивних сповіщувачів на один шлейф - 40;
 час затримки включення реле "Оповіщення" – 50 с.
Пристрій
сигнально-пусковий
пожежний
"Сигнал-42-01"
призначений для роботи в системах пожежної сигналізації та управління
засобами АЗПД з високою вірогідністю прийняття рішення про виникнення
пожежі в якості приладу приймально-контрольного і управління.
Принцип дії заснований на постійному контролі величини струму в
шлейфах сигналізації. При спрацьовуванні одного сповіщувача в шлейфі
пристрій переходить в режим "Увага". При спрацьовуванні другого
сповіщувача пристрій переходить в режим "Пожежа". Кожному шлейфу
відповідає три виходи АЗПД. Пристрій може встановлюватися в приміщенні,
що перебуває в режимі автоматичного функціонування.
Технічні характеристики:
• кількість шлейфів сигналізації - 4;
• кількість пасивних сповіщувачів на один шлейф - 40;
• час затримки включення реле "Оповіщення" - 50 с.

4. ТЕХНІЧНІ
СИСТЕМИ
ПРОТИПОЖЕЖНОГО
ЗАХИСТУ
ОБ'ЄКТІВ
Склад систем протипожежного захисту залежить від розмірів об'єму, що
захищається і кількості захищених приміщень.
Модуль порошкового пожежогасіння "Буран-1" призначений для
ліквідації загоряння на малій площі у відсутність людей в початковій стадії
розвитку пожежі. Модуль поєднує в собі функції теплового пожежного
сповіщувача, резервуара для зберігання вогнегасної речовини і енергоджерела
для подачі вогнегасної речовини в зону горіння.
Модуль виконаний у вигляді двох металевих півсфер, щільно з'єднаних
між собою і заповнених вогнегасним порошком у кількості 2 кг. При
спрацьовуванні вогнегасника його нижня півсфера розкривається і забезпечує
імпульсний викид (за час 0,1 с) порошку в зону пожежі. Модуль
встановлюється на стелі приміщення над місцем можливого загоряння. Модулі
призначені для гасіння пожеж у гаражах, офісах, котеджах і не вимагають
технічного обслуговування.
Технічні характеристики модуля:
 температура спрацьовування – +90 С;
 захищена площа – 7 кв.м;
 об'єм, що захищається – 23 куб.м.
Автоматична система протипожежного захисту приміщення АЗПЗ3Ф1 призначена для захисту одного приміщення середнього об'єму при гасінні
пожежі об'ємним способом за допомогою модулів пожежогасіння. Система
повністю автономна і може працювати в автоматичному режимі або в режимі
дистанційного ручного пуску.
До складу системи входять: пожежні сповіщувачі, контролер
пожежогасіння, адресні блоки пожежогасіння (АБП), модулі пожежогасіння,
пристрій дистанційного пуску, виносні світлові табло та виносні
п'єзоелектричні сирени). У системі використовується модуль пожежогасіння
(газові, аерозольні, порошкові) з піропатронах типу УДП2-1, ЕВП-7.
При появі загоряння в приміщенні спрацьовують пожежні сповіщувачі,
інформація про пожежу за допомогою контролера виводиться на табло "Газ виходь" і дублюється п'єзоелектричними сиренами, потім через АБП з
затримкою 30 с. включаються модулі пожежогасіння.
Технічні характеристики системи:
 кількість активних пожежних сповіщувачів - 20;
 об'єм, що захищається – 1000 кв.м;
 кількість АБП -31;
 кількість модулів пожежогасіння - 31.
Апаратура системи автоматичного пожежогасіння АСАП-01Ф
призначена для гасіння пожеж різних класів (газоподібних, рідких і твердих
горючих речовин) в приміщеннях промислових підприємств, електростанцій (у
тому числі і АЕС), обчислювальних центрів, а також банків, музеїв, складів.
АСАП-01Ф являє собою дворівневу мікропроцесорну систему контролю,
що здійснює збір і обробку інформації від пожежних сповіщувачів та
управління пуском генераторів вогнегасного аерозолю. Гасіння пожежі

проводиться за допомогою генераторів аерозолю підсистем об'ємного і
локального пожежогасіння. У першому випадку аерозолем заповнюється весь
об'єм захищаємого приміщення, в другому - тільки замкнутий об'єм приладової
шафи. В якості вогнегасної речовини застосовуються склади, що володіють
високою вогнегасною ефективністю, малою токсичністю, незначною
корозійною активністю і які не надають шкідливий вплив на навколишнє
середовище.
Ця система має наступні технічні характеристики:
• кількість установок об'ємного пожежогасіння (УОП) - 20;
• кількість контролерів УОП - 1;
• кількість пожежних шлейфів УОП - 2;
• кількість сповіщувачів в шлейфі УОП - 20;
• кількість генераторів аерозолю УОП - 64;
• кількість установок локального пожежогасіння (УЛП) - 240;
• кількість контролерів УЛП - 1;
• кількість пожежних шлейфів УОП - 32;
• кількість сповіщувачів в шлейфі УОП - 2;
• кількість генераторів аерозолю УЛП - 32.
Ефективність застосування засобів і систем протипожежного захисту
визначається повнотою вивчення особливостей характеристик об'єкту, що
охороняється (кількості приміщень і будівель, вартості матеріальних цінностей,
параметрів можливих джерел запалювання і горючого середовища, соціальноекономічних наслідків від пожежі та обсягу фінансових коштів на захист
об'єкта).
У випадку невеликих об'єктів з помірною вартістю матеріальних
цінностей (дача, гараж, автомобіль) з великою активністю горючого
середовища, що сприяє швидкому поширенню пожежі, кращим є використання
швидкодіючих та недорогих автономних установок пожежогасіння типу
"Буран".
Якщо ж захисту підлягає багатоповерховий будинок з великою кількістю
приміщень і низькою активністю займистого середовища, між якими є
протипожежні перешкоди, тоді більш раціональним буде застосування
централізованої пожежної сигналізації з передачею сигналу "Пожежа" у
пожежну частину.
Контрольні питання:
1. Класифікація технічних засобів протипожежного захисту об'єктів?
2. Як поділяються пожежні сповіщувачі відповідно до первинних ознак, що
виявляються при пожежі?
3. Принцип дії пожежного димового сповіщувача?
4. Принцип дії пожежного теплового сповіщувача?
5. Чим визначається зона виявлення пожежного сповіщувача?
6. Що означає поняття «перешкодозахищеність» сповіщувача?
7. Чим характеризується чутливість сповіщувача?
8. Що означає поняття «інерційність» сповіщувача?
9. Які основні принципи вибору пожежних сповіщувачів Вам відомі?

10.Що необхідно враховувати при виборі і монтажу пожежних сповіщувачів
залежно від їхньої конструкції та принципу дії?
11.Основні властивості і призначення ПКП і сигнально-спускових пристроїв
пожежної сигналізації?
12.Призначення конструктивні особливості і технічні характеристики модуля
порошкового гасіння "Буран-1"?
13.Призначення конструктивні особливості і технічні характеристики
автоматичної системи протипожежного захисту приміщень "АПСЗ-03Ф1"?
14.Призначення конструктивні особливості і технічні характеристики
апаратури системи автоматичного пожежогасіння "АСАП-01Ф"?

