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Радіоканальні пристрої у системах
пожежної сигналізації та оповіщення

Бездротова передача інформації в останній час переживає своєрідний бум. Давно стали звичними
бездротові технології доступу до Інтернету, обміну файлами та аудіо/відео контентом. Мобільний
телефон став для людей другим місцем, де часто люди проводять більшу частину свого вільного часу та
довіряють йому самі сокровенні секрети. І це не є проблемою. Якщо з комунікацією через мобільний зв'язок
все в достатній мірі зрозуміло, він потрібен всім, всюди і завжди, то в області бездротової передачі даних
ситуація не така однозначна. Особливо це стосується використання радіоканального зв'язку у
специфічних застосуваннях, як, наприклад, у системах пожежної сигналізації та оповіщення (СПСО).
Незважаючи на локальні прориви у використанні безпровідних технологій в так званих «Розумних
будинках», є кілька перешкод, що заважають wireless рішенням для СПСО вийти на широкий ринок. 

І причина не в тому, що провідна техніка все ще задовольняє запити споживачів.

ДД
ля того щоб застосування бездро�
тової техніки стало звичайною
справою, потрібно не тільки ви�

робництво широкої номенклатури раді�
окомпонентів для СПСО, але й проек�
тні бездротові рішення, як демонстра�
ція незаперечної переваги над провід�
ними пристроями. Звичайно, є тради�
ційні сфери застосування радіоканаль�
них сповіщувачів � це перш за все об'єк�
ти культури, культові споруди, будівлі зі
складною архітектурою, де зробити
монтаж кабельних шлейфів пожежної
сигналізації пов'язано з великими труд�
нощами, або в певних випадках � прос�
то неможливо. Та багато в чому просу�
ванню об'єктових радіоканальних сис�
тем сприяє, принаймні, в нашій країні,
низький рівень планування і організації
робіт. Є чимало випадків, коли вже бу�
дівля побудована, виконано чудове
внутрішнє оздоблення, але не передба�
чена прокладка кабельних ліній зв'язку
для СПСО. Ось в таких перелічених ви�
ще випадках і приходить на виручку
бездротова система.

До цього року в Україні у СПСО зас�
тосовувались тільки імпортні бездро�
тові рішення таких фірм як, наприк�
лад, Satel, Jablotron, Polon�Alfa, Esser
(Honeywell). Їх застосування ставало
виправданим, як з точки зору техніч�
них, економічних так і естетичних па�
раметрів саме для закриття прорахун�
ків у будівництві. Однак бездротові
системи з самого початку проектних
робіт для таких будівель не розгляда�
лись, як можливе рішення з огляду на
матеріальні затрати та нормативні об�
меження. Але останнім часом установ�
ка обладнання даного класу стає еко�
номічно більш вигідною, так як суттє�
во знижує витрати на монтажні робо�
ти, при значному зниженні вартості
самого обладнання. Як показує прак�
тика, монтаж радіоканальних сповіщу�
вачів скорочує час монтажних робіт та
кількість витратних матеріалів до 5 ра�
зів [1]. Зазвичай імпортні радіоканаль�
ні системи складаються з адресного
радіоканального ППКП та точкових
адресних радіоканальних димових,
теплових та ручних пожежних спові�
щувачів [2, 3]. Це забезпечує  вирішен�
ня 95% завдань, що виникають, при�
чому приблизно в чотирьох випадках з
п'яти достатньо застосовувати тільки
димові радіоканальні сповіщувачі.

З 2010 року в Україні діє державний
стандарт, який поширюється на компо�
ненти СПСО, що застосовують раді�
озв'язок � ДСТУ EN54�25:2010. Але да�
леко не всі імпортні радіоканальні сис�
теми мають сертифікати відповідності
цьому стандарту. І немає тут ніяких на�
ціональних особливостей � він повністю
ідентичний чинному європейському
стандарту EN54�25. Проблема скоріше
в апаратурі, що не відповідає вимогами
цих стандартів.

Впровадженню радіоканальних сис�
тем пожежної сигналізації та оповіщен�
ня не сприяє той факт, що у державних
будівельних нормах ДБН В.2.5�56:2014
(Зміна 1) немає ніякої згадки ні про ра�
діоканальні системи, ні про радіока�
нальні сповіщувачі. Немає згадки й про
чинний вже 10 років державний стан�
дарт ДСТУ EN54�25:2010. Мабуть, тому,
що не було потреби у цьому документі
при побудові систем протипожежного
захисту. Перелік стандартів серії ДСТУ
EN 54 у вказаних будівельних нормах
закінчується на 24 частині. Це реальний
недолік цього нормативного документа.
Сьогодні європейські стандарти серії
EN 54 містять 32 частини. Впроваджен�
ня у нашій країні усіх частин стандартів
цієї серії у якості ДСТУ EN 54 � це не
тільки стратегічний напрямок розвитку
нормативної бази систем протипожеж�
ного захисту, але й нагальна потреба для
забезпечення реальної оцінки роботи
таких систем.

Було б доречно у існуючому ДБН
В.2.5�56:2014 (Зміна1) :

1. Доповнити розділ 2 «Нормативні
посилання» державним стандартом
ДСТУ EN 54�25:2010 «Компоненти сис�
теми, які використовують радіозв'язок». 

2. Доповнити п. 7.2.4 після ДСТУ
EN 54�24 наступним стандартом
«ДСТУ EN 54�25».

3. Доповнити п. 7.2.7 реченням: «Раді�
оканальні пожежні сповіщувачі слід
застосовувати у тих приміщеннях, де
неможливо або недоцільно проведення
монтажу кабельних (дротових) шлейфів
пожежної сигналізації».

Немає посилань ні на бездротові сис�
теми, ні на радіокомпоненти СПСО у
чинному стандарті ДСТУ�Н CEN/TS
54�14. Але в цьому році планується
розробити новий стандарт, спираючись
на європейський документ 2018 року, в
якому є примітка 3, що робить значний

наголос на законність застосування
проектними організаціями радіокомпо�
нентів у СПСО: «3.7 шлейф (circuit)

Сукупність з'єднаних між собою ка�
белів, компонентів та елементів, під�
ключених до пожежного приймально�
контрольного приладу таким чином,
що єдине з'єднання з іншими частина�
ми системи пожежної сигналізації та
оповіщування виконується тільки че�
рез пожежний приймально�контроль�
ний прилад і контролюється ним.

Примітка 1. Шлейф може мати декілька з'єд�
нань з пожежним приймально�контрольним
приладом (як у кільцевому шлейфі, обидва кінці
якого підключено до пожежного приймально�
контрольного приладу).

Примітка 2. Якщо два або більше кабелів з'єд�
нано між собою безпосередньо усередині пожеж�
ного приймально�контрольного приладу без мож�
ливості контролювання цього з'єднання, то вони є
частиною того самого шлейфа.

Примітка 3. Лінія зв'язку в системі, яка вико�
ристовує радіозв'язок, є частиною шлейфа».

Таким чином, в Україні радіоканаль�
ний точковий пожежний сповіщувач,
наприклад, димовий повинен відпові�
дати вимогам ДСТУ EN 54�25 та ДСТУ
EN 54�7, а прилад, з яким безпосеред�
ньо працює такий сповіщувач, повинен
відповідати вимогам ДСТУ EN 54�25,
як базова станція. У тому випадку, ко�
ли базова станція є вбудованою части�
ною ППКП, то такий прилад повинен
відповідати вимогам не тільки ДСТУ
EN 54�25, але й ДСТУ EN 54�2 та
ДСТУ EN 54�4. Якщо ж ППКП має в
своєму складі комунікатор (пристрій
передавання пожежної тривоги та по�
передження про несправність) він має
відповідати ще й ДСТУ EN 54�21.

Зовсім очевидно, що радіоканальний
пожежний сповіщувач для виконання
своїх функцій повинен мати автономне
джерело живлення. Тут дуже важливо
відрізняти радіоканальний пожежний
сповіщувач від пожежного сигналізато�
ра диму, який теж має автономне джере�
ло живлення, але відповідає зовсім ін�
шому стандарту � ДСТУ EN 14604. Час�
то торгівельні організації об'єднують їх у
одну групу товарів � бездротові вироби.
Сигналізатор диму має своє специфічне
застосування і в ніякому випадку не
призначений для зв'язку з ППКП. Сиг�
налізатори диму можуть з'єднуватись у
локальну мережу за допомогою провід�



них та безпровідних ліній зв'язку. Сиг�
налізатор диму, що відповідає вимогам
ДСТУ EN 14604, може мати бездротову
лінію зв'язку тільки з аналогічним сиг�
налізатором диму для створення ло�
кальної мережі. До речі буде сказано,
що ні у чинному європейському стан�
дарті EN 14604, ні у національному ана�
логу немає ніяких вимог до радіока�
нальних сигналізаторів диму. Якщо роз�
робник, виробник або постачальник
стверджують, що їх радіоканальний ви�
ріб відповідає вимогам ДСТУ EN 14604
й по радіоканалу з'єднується не з анало�
гічним виробом, або не тільки з анало�
гічним виробом, але й з «хабом», «шлю�
зом» або з іншим компонентом, який
виконує роль приладу приймально�
контрольного, то ці специ вводять спо�
живача в оману. Такий виріб не може
називатись радіоканальним (бездрото�
вим) пожежним димовим сповіщува�
чем, тому що він не тільки не відповідає
вимогам  стандартів ДСТУ EN 54�25,
але й ДСТУ EN 54�7, а прилад, який
підтримує радіозв'язок з такими «датчи�
ками» не дотягує по вимогам до базових
станцій (ДСТУ EN 54�25). Саме так ро�
биться «сертифікована» продукція для
житлових приміщень типу «Розумній
дім», та коли такі рішення пропагують�
ся для офісних та складських примі�
щень, для виробничих приміщень ма�
лого та середнього бізнесу � це вже про�
позиції споживачу робити порушення
чинного законодавства.

У загальному випадку радіоканальний
пожежний сповіщувач складається з
трьох основних вузлів:

� функціональної частини, що відпо�
відає за визначення самого факту заго�
ряння;

�  радіочастини  (трансиверу), яка слу�
жить для двостороннього обміну інфор�
мацією з ППКП (базовою станцією);

� модуля батарейного живлення, що
забезпечує автономну роботу не менше
3 років.

У більшості випадків усі три модулі
вбудовані безпосередньо в головку
сповіщувача, а база призначена тільки
для кріплення на стелі або стіні, та для
контролю факту зняття головки спові�
щувача з цієї бази. Іноді модуль радіо�
каналу разом із своїм модулем живлен�
ня виконується окремо у вигляді раді�
оканальної бази. А головка сповіщува�
ча разом із своїм модулем живлення
може мати різні функціональні части�
ни, та мати різні назви: димовий, теп�
ловий, комбінований та інші. Можли�
ві й інші конструктивні рішення радіо�
канальних сповіщувачів. 

Конструктивне рішення базових
станцій також може бути різним. Мо�
дуль трансивера може бути розташова�
ний у корпусі ППКП. Може бути ви�
конаний в окремому корпусі та під�
ключений до ППКП по окремому ін�
терфейсу. Зустрічаються модулі тран�
сивера виконані як устаткування вво�
ду�виводу, та як адресні компоненти,
які підключаються у звичайний петле�

вий адресний шлейф пожежної сигна�
лізації.

У багатьох публікаціях по радіока�
нальним системам безпеки розкрива�
ються їх переваги та недоліки [4, 5]. Да�
вайте зупинимось на недоліках:

1. Часта заміна батарей / акумуляторів
при експлуатації радіоканальних спові�
щувачів;

2. Зниження дальності радіозв'язку
між сповіщувачем та базовою станцією
в процесі експлуатації;

3. Вплив перешкод радіозв'язку від
різного устаткування та ліній електро�
постачання. 

Електроживлення пристроїв � це
окрема велика тема в радіоканаль�
них системах. Якщо базова станція
зазвичай має стаціонарне та резер�
вне живлення від ППКП, то спові�
щувачі повинні мати живлення бата�
рейне, достатнє по ємності для три�
валої роботи пристрою. Існують ви�
роби, які не забезпечують при екс�
плуатації й нормативної тривалості
роботи � 3 роки. Але існують також
радіоканальні сповіщувачі, які пра�
цюють від незмінної батареї 10 ро�
ків, наприклад, RWM�2 фірми Tec�
hem Energy Services [6]. Для оптимі�
зації енергоспоживання у сповіщу�
вачах використається  цілий ряд спе�
ціальних схемотехнічних і алгорит�
мічних рішень у першу чергу за раху�
нок застосування мікроконтролерів
та трансиверів з малим споживанням
струму та вибору відповідних бата�
рей. Для нормальної роботи виробу
також необхідна функція своєчасно�

го сповіщення про низький рівень
заряду батареї. Такий сигнал спові�
щувач повинен виробляти за 30 діб
до повного відключення. Таким чи�
ном, для усунення першого недоліку
треба орієнтуватись на вибір радіо�
канальних сповіщувачів, у яких
строк експлуатації від одного ком�
плекту батарей не менше 10 років.

Для забезпечення стабільної даль�
ності зв'язку при обмеженій потужнос�
ті передавачів необхідно застосовувати
сучасні трансивери, а також алгорит�
мічні рішення. У ДСТУ EN 54�25 є ви�
моги для забезпечення стабільної
дальності зв'язку, тому відповідність
виробу цьому стандарту є дуже важли�
вим моментом:

«4.2.1 Захищеність від загасання сиг�
налу, обумовленого місцем розташу�
вання.

Виробник повинен передбачити засо�
би або в самому компоненті системи
або в конфігурації системи, які компен�
суватимуть загасання сигналу «...» Ре�
зерв потужності для компенсації зага�
сання сигналу, яке обумовлене місцем
розташування, повинен бути таким: 

а) щонайменше 10 дБ на частотах до
10 МГц; 

b) на частотах вище 10 МГц � згідно з
Додатком В».

Тому при виборі радіокомплекту для
СПСО треба перевіряти наявність сер�
тифікату ДСТУ EN 54�25, або принай�
мні декларації виробника на відповід�
ність вимогам вказаного стандарту.

Так само й в умовах перешкод раді�
озв'язку система повинна працювати,
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якщо ці перешкоди не перевищують
третю ступінь жорсткості по ЕМС, бо
в таких умовах апаратура повинна бу�
ла пройти випробування по наступ�
ним вимогам ДСТУ EN 54�25:

«4.2.2 Збереження сигналу тривоги
Компоненти системи повинні вико�

ристовувати такий протокол переда�
вання в каналі передавання і/або по
РЧ лінії зв'язку щоб бути впевненим,
що жодного тривожного повідомлен�
ня не втрачено».

«4.2.5 Стійкість до завад 
4.2.5.1 Загальні вимоги
Повинні бути охоплені наступні види

завад в РЧ лінії зв'язку: 
a) радіозавади від власної системи;
b) радіозавади від інших користувачів

цього діапазону хвиль».
Важливими також є наступні вимоги:
«4.2.5.2 Доступність РЧ лінії зв'язку

для двох і більше технічно подібних
систем, виготовлених одним вироб�
ником. 

Якщо одним виробником виготов�
лено дві і більше технічно подібних
системи, що працюють в межах пев�
ного радіодіапазону, повинно бути га�
рантовано, що передачі по РЧ лінії
зв'язку не перешкоджають одна одній.

4.2.5.3 Доступність РЧ лінії зв'язку
за наявності інших користувачів цьо�
го ж діапазону частот. Виробник по�
винен передбачити заходи для гаран�
тування передавання сигналу, навіть
якщо інші користувачі працюють в
цьому самому діапазоні хвиль».

«4.2.6 Втрата зв'язку. 
Втрата можливості системи переда�

вати повідомлення будь�якого еле�
мента через РЧ зв'язок до ППКП в ме�
жах встановлених в ДСТУ EN 54�2 пе�
ріодів часу повинна бути виявлена
менше ніж за 300 с і повинна бути ві�
дображена менше ніж за 100 с».

Такі вимоги стандарту створюють
значні перешкоди на шляху вітчизня�
них виробників. На галузевій виставці
«БЕЗПЕКА 2019» кілька вітчизняних
виробників демонстрували свої радіо�
канальні вироби. Але тільки один віт�
чизняний виробник зміг представити
на свої вироби сертифікат відповід�
ності, як на компоненти СПСО [7]. За
останній рік до цього радіокомплекту
додався ще один сертифікований ви�
ріб. Таким чином,  приватне підпри�

ємство «АРТОН» сьогодні виробляє
три радіокомпонента, що відповіда�
ють вимогам ДСТУ EN 54�25:

� базова станція «ArtonRL�1» � прий�
мач�передавач (трансивер) в системі
пожежної сигналізації, який здійснює
безпосередній радіозв'язок радіока�
нальними пожежними сповіщувачами
(від 1 до 32 шт.);

� «SPD�10QR» � сповіщувач пожеж�
ний димовий адресний радіоканальний;

� «SPR�10R» � сповіщувач пожежний
ручний адресний радіоканальний.

Функціональні схеми двох радіока�
нальних шлейфів для автоматичних та
ручних сповіщувачів представлені на
рис. 1 та рис. 2.

Димовий адресний радіоканальний
сповіщувач SPD�10QR, фото якого
приведене на рис. 3, має наступні особ�
ливості:

� 10 років роботи в черговому режимі
від вбудованої батареї з урахуванням
щомісячного 2 хв. ручного тестування;

� компенсацію дрейфу чутливості від�
повідно до ДСТУ EN54�7;

� після досягнення граничного рівня
компенсації сповіщувач формує світло�
ву індикацію про несправність та пере�
дає відповідне повідомлення на базову
станцію;

� при розряді батареї сповіщувач фор�
мує світлову індикацію про несправ�
ність і передає відповідне повідомлення
на базову станцію;

� у випадку несанкціонованого знят�
тя з бази сповіщувач за допомогою
вбудованого п'єзовипромінювача про�
тягом 2 хвилин формує звукову інди�
кацію «Тривоги» і передає повідом�
лення на базову станцію, яка в свою
чергу переходить в режим «Несправ�

ність» з формуванням відповідного
сповіщення на ППКП;

� має кнопку «Тест» для тестування
сповіщувача та тестування якості зв'яз�
ку з базовою станцією;

� має лічильники «Пожеж», «Тестів» та
«Тривог» із зазначенням загального часу
перебування в цих станах та загального
часу роботи сповіщувача.

Доступ до лічильників можливий з
персонального комп'ютера, який має
встановлену програму конфігурації ви�
робу та підключений до базової станції.
З допомогою цих лічильників можна
виявити неналежне обслуговування
виробу, а також зрозуміти, як викорис�
товується ємність батареї протягом по�
передньої експлуатації сповіщувача.

За допомогою програми конфігурації
виробу можливо побачити реальний
стан запилення камери димового сенсо�
ру сповіщувача, а також можливо об'єд�
нувати сповіщувачі з відповідними ад�
ресами у групи, так щоб спрацювання
двох сповіщувачів у групі створювало
сигнал пожежної тривоги у шлейфі, до
якого підключена базова станція.

Технічні параметри сповіщувача 
SPD�10QR наведені у табл. 1.

Сповіщувач пожежний ручний адрес�
ний радіоканальний «SPR�10R» пред�
ставлений на рис. 4. Він також має свої
особливості побудови:

� 10 років роботи в черговому режимі
від вбудованої батареї;

� при розряді батареї сповіщувач фор�
мує світлову індикацію про несправ�
ність і передає відповідне повідомлення
на базову станцію;

� має лічильник «Пожеж» із зазна�
ченням загального часу перебування
в цих станах та загального часу робо�
ти сповіщувача;

Рис. 3

Таблиця 1
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� сповіщувач обладнаний тамперним
контактом для захисту від несанкціоно�
ваного зняття з несучої поверхні. У ви�
падку несанкціонованого зняття спові�
щувач формує світлову індикацію, як
вказано в Таблиці 1, та передає повідом�
лення на базову станцію, яка в свою
чергу переходить в режим «Несправ�
ність» з формуванням відповідного спо�
віщення на ППКП. 

Технічні параметри сповіщувача
«SPR�10R» наведені у табл. 2

Базова станція ArtonRL�1 теж має свої
особливості:

� підключення до будь�якого ППКП
по 2�х провідному або 4�х провідному
шлейфу;

� 2�х сторонній радіозв'язок із 32 спо�
віщувачами;

� диференційована індикація нес�
правностей;

� при розряді батареї будь�якого із
прив'язаних сповіщувачів базова стан�
ція переходить в режим «Несправність»
і передає відповідний сигнал на ППКП;

� у випадку несанкціонованого зняття
з бази будь�якого із прив'язаних спові�
щувачів базова станція переходить в ре�
жим «Несправність» і передає відповід�
ний сигнал на ППКП;

� при досягненні граничного рівня
компенсації дрейфу чутливості будь�
якого із сповіщувачів базова станція пе�
реходить в режим «Несправність» і пе�
редає відповідний сигнал на ППКП;

� наявність 2 тамперів: зняття базової
станції з місця монтажу або зняття
верхньої кришки приводить до пере�
ходу базової станції в режим «Нес�
правність» з передачею відповідного
повідомлення на ППКП.

� умови експлуатації базової станції та�
кі самі, як для пожежних сповіщувачів.

Технічні характеристики базової стан�
ції (див. рис. 5), наведені у табл. 3

Після початку серійного виробництва
зворотній зв'язок з інсталяторами пока�
зав, що споживачі бажають скорішого
розширення комплекту в напрямку ра�
діоканального оповіщення. Тобто йде
мова про звукові, світлові та комбінова�
ні світлозвукові оповіщувачі, що відпо�
відають вимогам національних стандар�

Рис. 4

Рис. 5

Таблиця 2

Таблиця 3
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тів ДСТУ EN 54�3, ДСТУ EN 54�23 та
ДСТУ EN 54�25.

Необхідно зазначити, що пожежні
радіоканальні оповіщувачі у стані
пожежної тривоги будуть споживати
значно більше енергії ніж сповіщува�
чі, тому природньо, що такі вироби
повинні живитись від змінних бата�
рей. Для прискорення процесу роз�
робки нових виробів й скорішого за�
доволення потреб споживачів радіо�
канальних пожежних компонентів
планується провести розробку та
сертифікувати радіоканальні світ�
ло/звукові оповіщувачі на основі се�
рійного сигналізатору диму ASD�5 із
змінними батарейками. Цей сигналі�
затор диму може працювати від одно�
го комплекту батарей не менше 5 ро�
ків, при цьому забезпечуючи гучність
звукового сигналу не менше 85 дБ на
відстані 3 м. 

У наступному році підприємство 
«АРТОН» планує сертифікувати також і
теплові пожежні радіоканальні спові�
щувачі різних температурних класів,
наприклад, А2, A2R та BS.

Але вже зараз радіокомплект підпри�
ємства «АРТОН» має вельми істотні пе�
реваги перед іншими аналогічними
продуктами, присутніми на ринку:

� власне наявність самого сертифіката
по 25 частині ДСТУ EN 54;

� більш ніж триразове перекриття ви�
моги стандарту по тривалості роботи

від батарей, 10 років замість необхід�
них 3 років;

� використання в димових сповіщува�
чах перевіреного механізму компенсації
дрейфу чутливості, що забезпечує робо�
ту виробів без технічного обслуговуван�
ня для видалення пилу, що накопичив�
ся, практично протягом всього терміну
експлуатації виробів, або принаймні до
отримання сигналу несправності від
сповіщувача.

� можливість побудови радіоканаль�
ного шлейфу з ручними сповічувачами
дозволяє закрити потребу для значної
кількості об'єктів.

� у кожному компоненті радіоком�
плекту підприємства «АРТОН» застосо�
вані оригінальні технічні рішення, тому
вже оформлені заявки на патенти з інте�
лектуальної власності.

Таким чином, у проектних організацій
з'являється можливість застосовувати
радіоканальні компоненти у  нових про�
ектах СПСО, а також проводити модер�
нізацію вже працюючих СПСО, розши�
рюючи їх можливості радіоканальними
пожежними сповіщувачами вітчизня�
ного виробництва.

Баканов В. В.
Заслужений винахідник України,

головний конструктор ПП «АРТОН».
Семенюк О. Д. 

Заст. головного конструктора 
ПП «АРТОН»
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