
 
 
 

Номенклатура РУПД 
 
 

1 
«Аварійне зупинення» 
(РУПД-01-В-О-N-1) 

 

Для газового пожежогасіння. Надпис - «Аварійне зупинення», нормально-розімкнуті 
контакти, блакитний колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання кнопки 
відбувається автоматичне повернення в черговий стан); 2 світлодіодні індикатори 
(режиму та стану ПУіЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий. 

2 
«Стоп гасіння» 
(РУПД-11-В-О-М-1) 

 

Надпис - «Стоп гасіння», нормально-розімкнуті контакти, блакитний колір, механічна 
фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), 2 світлодіодні 
індикатори (режиму та стану ПУіЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий. 

3 
«Тривога» 
(РУПД-03-В-О-М-0) 

 

Надпис - «Тривога», нормально-розімкнуті контакти, блакитний колір, механічна 
фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних 
індикаторів, макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий. 

4 
«Блокування» 
(РУПД-08-В-С-N-1) 

 

Надпис – «Блокування», нормально-замкнуті контакти, блакитний колір, без фіксації 
стану натиснення (після відпускання кнопки відбувається автоматичне повернення в 
черговий стан); 2 світлодіодні  індикатори (режиму та стану ПУіЗ), макс. струм комутації 
30мА, колір кнопки – білий. 

5 
«Пуск димовидалення» 
(РУПД-05-W-О-М-0) 

 

Надпис – «Пуск димовидалення»,  нормально-розімкнуті контакти, білий колір, 
механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без 
світлодіодних індикаторів, макс. струм комутації – 30мА 

6 
«Підпір повітря» 
(РУПД-06-W-О-М-0) 

 

Надпис - «Підпір повітря», нормально-розімкнуті контакти, білий колір, механічна 
фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних 
індикаторів, макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – чорний. 

7 
«Скидання затримки» 
(РУПД-10-W-О-N-1) 

 

Надпис - «Скидання затримки», нормально-розімкнуті контакти, білий колір, без 
фіксації стану натиснення (після відпускання кнопки відбувається автоматичне 
повернення в черговий стан); 2 світлодіодні індикатори (режиму та випуску ВГР), макс. 
струм комутації 30мА, колір кнопки – чорний. 



8 
«Ручне запускання» 
(РУПД-02-Y-О-М-0) 

 

Для газового пожежогасіння. Надпис - «Ручне запускання», нормально-розімкнуті 
контакти, жовтий колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за 
допомогою ключа), з світлодіодним індикатором режиму, макс. струм комутації 30мА, 
колір кнопки – чорний. 

9 
«Пуск пожежогасіння» 
(РУПД-13-Y-О-М-0) 

 

Надпис - «Пуск пожежогасіння», нормально-розімкнуті контакти, жовтий колір, 
механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), з 
світлодіодним індикатором режиму, макс. струм комутації 30мА, колір кнопки – чорний. 

10 
«Розблокування 
дверей» 
(РУПД-04-G-C-М-0) 

 

Надпис - «Розблокування дверей», нормально-зaмкнуті контакти, зелений колір, 
механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без 
світлодіодних індикаторів, максимальний струм комутації силового ключа 500мА, ключа 
контролю 20мА, колір кнопки – білий 

11 
«Розблокування 
дверей» 
(РУПД-12-G-O-М-0) 

 

Надпис - «Розблокування дверей», нормально-розімкнуті контакти, зелений колір 
механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без 
світлодіодних індикаторів, максимальний струм комутації силового ключа 500мА, ключа 
контролю 20мА, колір кнопки – білий. 

12 
«Аварійний пуск 
гасіння» 
(РУПД-09-R-О-N-1) 

 

Надпис - «Аварійний пуск гасіння», нормально-розімкнуті контакти, червоний колір, без 
фіксації стану натиснення (після відпускання відбувається автоматичне повернення в 
черговий стан), 2 світлодіодні індикатори (режиму та випуску ВГР), макс. струм 
комутації – 30мА, колір кнопки – білий 

13 
«Ручний режим» 
(РУПД-07-R-О-F-1) 

 

Надпис - «Ручний режим», нормально-розімкнуті контакти, червоний колір, електрична 
фіксація (Для повернення в попередній стан необхідне повторне натиснення), 2 
світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУіЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір 
кнопки – білий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


