
Схемипідключеннядимовихпожежнихсповіщувачів. Частина 3 

Особливістюдимовихпожежнихсповіщувачів є те, що в 

процесіїхексплуатаціїнеобхіднопроводититехнічнеобслуговування. А цеозначає,щодимовісповіщувачіповинні 

бути знімними і складатися з головки та бази. Так як наявністьзовнішнього пристрою індикації (ЗПІ ) - 

функціянеобов'язкова, то для виконанняосновнихфункційзнімнийпожежнийсповіщувачможемістити на 

активноїчастинитільки два контакти для підключенняйого через базу до двопровідного шлейфа 

пожежноїсигналізації (ШПС). Однак як у європейських, так і у російськихнормативнихдокументах є вимога, що 

при вилученні головки з бази в працюючому ШПС повиннівідбутисязміни, якіприладприймально-

контрольнийпожежний (ППКП) повинен сприйняти як несправність. Зазвичайцезабезпечуєтьсярозривом 

одного з провідників ШПС за допомогоюдвохконтактів на базі та двохзамкнутихміж собою контактах на 

головцісповіщувача. У технічномурішенні, захищеному патентами UA 86260 [25] та RU 2372663 [26], 

вдалосяреалізуватинайпростішу базу для підключення до двопровідного ШПС та головку з 

мінімальноюкількістюконтактів, щоконтактують з базою - у сповіщувачі СПД-3.10 [27]. Але головною 

відмінноюцьоговиробубуловикористанняширокоїноменклатури баз для включеннясповіщувачів у 

чотирьохпровідний шлейф та для підключення ЗПІ при використаннітієї ж самої головки сповіщувача з 

мінімальноюкількістюконтактів. 

На рис. 35 показаний принцип контактування головки СПД-3.10 з базою Б01, зовнішнійвиглядяких 

представлений на рис. 36 та 37. 
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де:      1 - головка сповіщувача;                                        6 - отвори в корпусі; 

2 - база;                                                                                  7 - світлодіоднийіндикатор; 

3 - корпус сповіщувача;                                                      8, 9 - контакти головки; 

4 - електронний блок ;                                                       10, 11, 12 - контактибази; 

5 - камера димового сенсора;                                        13, 14, 15 – гвинтовіз'єднувачі. 

Як видно на рис. 37, на базі Б01 можуть бути встановленідодатковігвинтовіконтакти для з'єднанняпровідників 

шлейфу пожежноїсигналізації з струмообмежувальний та кінцевимиелементами шлейфу. База Б01 не 

міститьактивнихрадіоелементів і призначена для підключеннясповіщувача до двопроводного ШПС. Приклад 

підключеннясповіщувачів СПД-3.10 з базою Б01 до ППКП зізнакозмінними ШПС екранованимдвопроводним 

кабелем наведено на рис. 38. 



 

                                                                                                               рис. 38 

Перелікможливих баз наведено в таблиці , а зовнішнійвигляд - на рис. 39 - 42. 

База Кількістьконтактів Наявність ЗПІ Кількість реле Контакти реле Підключення 

Б01 4 - - - 2-провідне 

Б1 6 + - - 2-провідне 

Б2 7 - 1 НЗ 4-провідне 

Б3 7 - 1 НР 4-провідне 

Б4 8 + 1 НЗ 4-провідне 

Б5 8 + 1 НР 4-провідне 

Б6 8 - 2 НЗ 4-провідне 

Б7 8 - 2 НР, НР 4-провідне 

Б8 9 + 2 НЗ, НР 4-провідне 

Б9 10 + 2 НР, НР 4-провідне 

  

      

    

    

    
  

 

           рис. 39           рис. 40         рис. 41        рис. 42 

  

Для підключення ЗПІ до цихпожежнихсповіщувачівнеобхідновикористовуватиспеціальну базу з вмонтованим 

блоком - Б1. Особливістюданоговиробу є те, що при підключеному ЗПІ сповіщувач в 

станіпожежноїтривогиспоживаєвіддвопровідного шлейфу практично в два рази більший струм, ніж без ЗПІ. 

Для роботисповіщувачів з охоронно - пожежнимиприладамиабопожежнимиприладами, але з 

чотирьохпровідноюорганізацієюшлейфів, необхіднозастосовуватирелейнібази: Б2 - Б9. Найбільшпоширеними 

є релейнібази з НЗ контактами реле - Б2. Якщо при використаннічотирьохпровідногопідключеннясповіщувачів 

до ППКП потрібневикористання ЗПІ, то необхіднозастосовуватиіншу базу - Б4. Для 

забезпеченнявимогнормативнихдокументів про необхідністьконтролюцілісності шлейфу пожежноїсигналізації 

по всіййогодовжині, ППКП повинен отримуватисповіщення про несправність при витяганні будь-

якогосповіщувача з йогобази. Для реалізаціїцієївимогинаприкінцічотирьохпровідного ШПС 

необхіднозастосовувати базу з двома реле - Б6. 

Приклад підключення баз у чотирьохпровідний шлейф пожежноїсигналізації наведено на рис. 43. 



 

                                                                                                            рис. 43 

Після установки головки сповіщувача на базу Б2 та механічноїфіксаціїїїположення накоротко 

замикаютьсяверхні за схемою контактибази. За рахунокцьогоз'єднаннянапругаелектроживлення "± U" 

надходить на електронний блок бази та на наступний у ШПС сповіщувач. Можливезастосування баз Б4 з 

електронним блоком, якийдозволяєпідключення ЗПІ, - світлодіода Н. Електроживлення ЗПІ при 

спрацюваннісповіщувачавідбуваєтьсятакожвіднапруги "± U". Вихідніконтакти реле баз Б2, Б4 та Б6 з'єднаніміж 

собою послідовно, але кожнагрупа НЗ контактів реле зашунтувана резисторами Rобм. Наприкінцірадіального 

сигнального ШПС через замкнутівихідніконтакти другого реле бази Б6 підключаєтьсякінцевий резистор Rк. 

Такевключенняелементівстворює струм в сигнальному шлейфі, величина якоговстановлюєтьсятількикінцевим 

резистором Rк, тому щорезисториRобм в черговомурежиміроботизамкнутівихідними контактами реле баз. 

При відключенні головки сповіщувачавідйогобази в будь-якомумісці ШПС, за 

рахунокрозривуелектричноголанцюгавідключається друге реле бази Б6, яке своїмивихідними контактами 

розриваєланцюгкінцевого резистора Rк. Такий стан буде ідентифіковано ППКП, до якогопідключенийцей ШПС, 

як НЕСПРАВНІСТЬ або ОБРИВ. При спрацюванні ж сповіщувача, коли включається реле з НЗ контактами у 

базіцьогосповіщувача, розриваютьсяйоговихідніконтакти, та у сигнальному шлейфізмінюєтьсяопір, на 

величину опору резистора Rобм, яка додається до опору кінцевого резистора Rк. Тим самим 

забезпечуєтьсянормальнефункціонуваннясповіщувачів СПД-3.10 як у двопровідному, так і у 

чотирьохпровідному ШПС. 

Для звичайноїбази з чотирма контактами 4-провідних сповіщувачів, згіднотехнічногорішення за патентом UA 

58165 [28], головка сповіщувача повинна містити резистор, підключенийпаралельновихідним контактам реле. 

В іншомувипадкунеможливорозрізнитисигнали, одержуваніурезультатіспрацюваннясповіщувача та при знятті 

головки сповіщувача з бази. 

Блок-схема такого 4-провідного сповіщувача представлена на рис. 44. 

 

                                                                                                   рис. 44 



Пожежнийсповіщувач (див.рис. 44 ) складається з бази 1 та головки 2. Головка 2 міститьелектронний блок 3, 

до якогопідключені: сенсор диму 4, індикатор 5, виводиелектроживлення 6 та 7, реле 8 та резистор 9, 

з'єднаний з вихідними контактами реле. 

Такий 4-провідний сповіщувачпрацює таким чином. Підключення ШПС здійснюється так, що на виводи + Uz та 

GND подаєтьсянапругуживлення, а до виводів NC- R підключаютьсяпровідники одного з 

проводівсигнальноїлінії, якийпопередньорозривається. Таким чином, у черговомурежиміроботи, коли розрив 

шлейфу пожежноїсигналізації буде замкнений контактами реле, загальнийопір сигнального шлейфу 

складатиметься з опору кінцевогоелемента та опору провідників шлейфу. При 

спрацьовуванніпожежногосповіщувача, коли розмикаютьсяконтакти реле, опір сигнального шлейфу 

збільшується на фіксовану величину опору резистора 9. При знятті головки 2 з бази 1 проходить 

розривсигнального шлейфу і ППКП фіксує сигнал "Несправність" - ОБРИВ. За 

рахуноквикористаннядодаткового резистора, підключеногопаралельновихідним контактам реле 

забезпечуєтьсявиконанняосновнихфункційзнімного 4-провідного сповіщувачазгідновимогросійських та 

європейськихнормативнихдокументів. 

Недоліком такого технічногорішення є те, що величина опору резистора залежитьвід типу використовуваного 

ППКП. Виготавлюватитакісповіщувачінеобхідно за умовамизамовлення, встановлюючирезистори з 

необхіднимноміналом опору. У такому випадкуістотнозбільшуютьсятермінивиробництвапродукції для 

конкретногозамовника. Виробляти ж виробизавчаснозі строго фіксованимизначеннямиопорів, 

якіузгоджуютьсязі строго визначеними ППКП, і зберігатиїх на складах в очікуваннівідповідногозамовлення - 

цезаморожуванняоборотнихкоштів. Для того, щобпотрібний за величиною резистор 

встановлювавсябезпосередньо при інсталяціїсповіщувачівйогонеобхідновинести за межі головки та за 

допомогоюдодатковогогвинтовогоз'єднувача 10 підключати до контактів реле, як цебулозроблено в 

сповіщувачі СП- 1Т [29]. Блок схема сповіщувача СП- 1Т показана на рис. 45. 

Такетехнічнерішеннянідещораніше не опублікувалося і не патентувалося, мабуть тому, що в ньому явно 

присутнівсіознакитехнічногорішення за патентом UA 58165. 

 

                                                                                                       рис. 45 

На рис. 46, якийзапозиченийіз NFPA 72, наведено приклад використання 4-провідного димовогосповіщувача, 

підключеного за чотирьохпровідною схемою. Підведення та відведенняпровідників для з'єднання з 

головкоюсповіщувачаздійснюється за допомогоюбази. Провідживленнярозривається на кожному 

з'єднаннібази з головкоюсповіщувача для забезпечення контролю. Наприкінці шлейфу розташоване реле 

контролю напруги, яке своїми контактами в черговомурежиміроботипідключаєкінцевийелемент - резистор 

Rк до сигнального шлейфу. При спрацьовуваннісповіщувачаопір сигнального шлейфу збільшується на 

величину опору обмежувального резистора Rобм, а при вилученніголвки будь-якогосповіщувача з 

йогобазиланцюг сигнального шлейфу розривається та ППКП приймаєповідомлення про несправність. 

Аналогічнаситуаціявиникає і при обриві будь-якогопровідникачотирьохпровідного шлейфу в будь-якомумісці. 

 

                                                                                                                рис. 46 



По суті реле контролю напругиспільно з кінцевимелементом та терміналом для його установки є пристроєм 

контролю працездатності шлейфу - ПКПШ. Такий ПКПШ може бути виконаний на модулі, вбудованомуу базу. 

Приклад подібноїреалізації представлений на рис. 47, а схема підключення, виконанаекранованим 4-х 

жильним кабелем з використанням такого ПКПШ, наведена на рис. 48. 

 

  

                                                                                                              рис. 47 

 

                                                                                                                   рис. 48 

Знаведеної на рис. 48 схеми видно, щопроблеминадійнихелектричнихз'єднаньзалишаються: для 

з'єднанняекраніврізнихкінців кабелю взагалівідсутнінеобхідніз'єднувачі. 

У новійредакціїросійського стандарту ГОСТ Р 53325-2012 [30] з'явивсяновийрозділ 8 "Іншіпристрої, призначені 

для роботи в шлейфах пожежноїсигналізації", в якомупред'являютьсятехнічнівимоги до ПКПШ. Головна 

вимога до ПКПШ полягає в тому, що вони повиннізабезпечуватисвітловуіндикацію стану ШПС. В 

українськихнормативних документах вимог до таких компонентів систем пожежноїсигналізації не має. Але 

існуєдоцільністьзастосовувати для контролю працездатності ШПС пристрої, щомаютьіндикацію та 

якіможнарозмістити в зручному для обслуговуваннямісці. Для контролю напругиживлення в 4-провідному ШПС 

можназастосуватипристрій УК-4 [31], фотографіїякого наведено на рис. 49 та 50, а схема йогопідключення до 

шлейфу разом ізсповіщувачами СПД-3.2 [32] з базами Б103-03 [33] наведена на рис. 51. 

  

                рис. 49              рис. 50 



 

рис. 51 

УК-4 виконано на основіпатентів UA 48198 [34], RU 104752 [35] і вінзабезпечуєперетвореннясигналів у шлейфі 

за допомогою транзисторного оптрона, якийзабезпечуєгальванічнерозділенняланцюгаживленнясповіщувачів 

та ланцюга сигнального шлейфу. Для підключеннякінцевого резистора і провідників шлейфу УК-4 містить 6 

гвинтовихз'єднувачів з квадратними гайками, до кожного з якихпідключаєтьсятільки один провідник. 

Завдякинаявності на базі Б103-03 гвинтового контакту 5 забезпечуєтьсяможливістьз'єднанняекранівкабелю на 

кожнійбазі. 

Оптико-електричнийперетворювачсигналів, реалізований у пристрої УК-4, представлений на рис. 52. 

Транзисторний ключ VT спільно з транзистором оптрона А забезпечуєкомутаціюкінцевого резистора, 

якийпідключаєтьсяміжгвинтовимиз'єднувачами 4 та 5. Діод VD є випрямлячем і використовуєтьсяза прямим 

призначенням. Такий оптико-електричнийперетворювачсигналівможекомутуватикінцевийелемент і у 

знакозмінному ШПС. У цьомувипадкудіод VD забезпечуєвиділенняімпульсівзворотноїполярності. 

 

рис. 52 

У читача, знайомого з вимогами ГОСТ Р 53325-2012, можевиникнутизакономірнепитання: чому в УК-4 

немаєзвуковоїсигналізаціїнесправності, адже у пп. 8.7.1.1 і 8.1.7.1.2 вказаного стандарту стверджується, що 

ПКПШ, що живиться відокремоїлінії, маєзабезпечуватисвітловуіндикацію та звуковусигналізацію стану ШПС, 

причомузвуковасигналізація повинна активуватися при несправномустані ШПС. Відповідь тут проста: дана 

вимога стандарту нездійсненна, оскільки при обривілініїживленняпристрійвтрачаєджерелоенергії, відякого 

могла б працюватизвуковасигналізація! Данувимогу ГОСТ Р 53325-2012 реально можливоздійснититільки при 

живленні ПКПШ від автономного джерелаживлення. Іншіваріантитехнічнонеможливореалізувати. 
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