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СПОВІЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ 
СПР-А 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ААЗЧ.425211.002 ПС 
 

 
Вступ 

Даний паспорт призначений для вивчення конструкції, роботи й правил 
експлуатації сповіщувача пожежного ручного адресного СПР-А, (тип В) (далі 
сповіщувач). 

 
1. Призначення виробу 

1.1 Сповіщувач призначений для подачі сигналу пожежної тривоги на 

ППКП вручну. 

1.2 Сповіщувач призначений для безперервної цілодобової роботи в 
закритих приміщеннях будинків і споруд при температурі навколишнього 
середовища від мінус 10 °С до 55 °С. 

1.3 Сповіщувач призначений для безперервної цілодобової роботи в 
складі ППКП « Трас-А» в адресних шлейфах сигналізації. 
 
 

2. Технічні характеристики 

Таблиця 1 

Параметр Значення 

Діапазон напруг живлення (у шлейфі) 18 В-28 В 

Струм споживання в черговому режимі не більше 1 мА 

Електричний опір контактів для схеми з контактами, що 

розмикаються,не більше 
0,5 Ом 

Ступінь захищеності оболонки IP40 

Діапазон робочих температур   -10 + 55 ОС 

Максимально припустима відносна вологість при температурі 40 
ОС 

93% 

Габаритні розміри, не більше:  
- ширина 

- висота 

- глибина 

90 мм 

93 мм 

43 мм 

Маса, не більше  0,15 кг 
Середній строк експлуатації 10 років 
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3. Комплектність 

 
3.1 Після розпаковування сповіщувача необхідно виконати зовнішній 

огляд, переконатися у відсутності механічних ушкоджень, і перевірити 
комплектність, яка повинна відповідати таблиці 2 

 
Таблиця 2 

Найменування Позначення Кіл. Примітка 

Сповіщувач ААЗЧ.425211.002 1  
Ключ  1  

Паспорт ААЗЧ.425211.002 ПС 
 
1 

 При груповому пакуванні 
один паспорт на 10 
сповіщувачі  

 
 
 

4. Конструкція 

 
4.1 Сповіщувач складається з корпусу, усередині якого встановлена 

плата з адресною міткою й мікротумблером.  

4.2 Доступ всередину корпусу виконується за допомогою другої 
половини ключа (зі сторони отвору), методом натискання затискача в отворі 
на верхній частині корпусу сповіщувача. 

4.3  Підключення зовнішніх проводів здійснюється гвинтовими 

з'єднаннями розташованими на платі. 
   
 

5. Підготовка виробу до роботи 

 
5.1 Для монтажу сповіщувача необхідно відкрити сповіщувач (натиснути 

ключем на затискач у верхній частині корпусу сповіщувача, простягнути 

дроти в середину корпусу сповіщувача й закріпити його на стіні приміщення 

за допомогою дюбелів або гвинтів. Підключення рекомендується виконувати 

мідним багатожильним дротом перетином від 0,75 до 1,2 мм2 (наприклад, 

ШВВП 2*1,0).  

5.2 Для перевірки працездатності сповіщувача вдарити по запобіжній 

кришці й нажати кнопку  сповіщувача. При цьому колір стрілок має змінитися 

з чорного на червоний, індикатор тривоги повинен перейти в режим індикації 
тривоги (миготіння червоним кольором з періодом 3 сек.)  Повернення у 
вихідний стан проводиться ключем через отвір в нижній частині корпусу 

сповіщувача, попередньо повернувши на місце запобіжну кришку. 
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Рис. 1 Схема підключення сповіщувачів 

* При підключенні за радіальною схемою, LINE 2 не підключається 
 

 
6. Технічне обслуговування 

 
6.1 При експлуатації необхідно проводити технічне обслуговування 

згідно таблиці 3. 

 
 

Таблиця 3  

№ Найменування робіт Періодичність 

1 Зовнішній огляд видимих механічних ушкоджень Щодня 

2 Перевірка працездатності   Один раз у рік 

 
7. Свідоцтво про приймання 

 
 

 
Сповіщувачі пожежні СПР-А  

відповідають технічним умовам 

ТУ У 31.6-25499704-011:2012 

і придатні до експлуатації. 
 
 

Дата випуску, штамп СТК: 

 
 

8. Свідоцтво про повторний огляд 

 
Сповіщувач, що перебуває на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, 

підлягає повторниму огляду. 
 
Дата повторного огляду     ____________ 
Представник СТК підприємства    ________________ М. П. 
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9. Гарантійні зобов'язання 

 
Підприємство-виробник гарантує відповідність приладу вимогам 

технічних умов при дотриманні споживачем умов експлуатації, 
транспортування, зберігання, що встановлені технічними умовами 

підприємства-виробника. Установлюється строк гарантії - 24 місяця з дати 

випуску або дати повторної перепровірки пристрою. 
 
 

10. Відомості про ремонт  

 
Ремонт сповіщувача здійснюється підприємством-виробником. 

Безкоштовно проводиться ремонт сповіщувачів, у яких не минув строк 

гарантії і які експлуатувалися відповідно до експлуатаційної документації на 

сповіщувач. На ремонт сповіщувач висилається підприємству-виробнику з 
листом, у якому повинні бути зазначені: 

-  характер несправності; 
-  місце установлення сповіщувача; 

- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту. 

Адреса виробника: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8. 
 
 

11. Відомості про сертифікацію  

 

Система управління якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована в системі 
сертифікації Укрсепро на відповідність ДСТУ ISO 9001-2009, сертифікат № 

UA2.011.06814-12 від 21.03.2012 р. термін дії до 15.06.2014 р. 
Сповіщувачі СПР-А відповідають усім вимогам ДСТУ EN54-11: 2004, 

сертифікат № UA1.016.0131553-12 від 10.08.2012 р., термін дії до 

15.06.2014р. 


