
НОВІ ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ ДИМУ 

NEW REQUIREMENTS TO SMOKE ALARM DEVICES 
АНОТАЦІЯ 

Цель: Метою статті є: 

 - показати запізнювання процесу стандартизації в області пожежних сповіщувачів диму від 

реального рівня техніки в цьому напрямку;  

- виявити помилки та неточності в тексті проекту стандарту pr EN 14604;  

- дати пропозиції кількісної оцінки ряду параметрів. 

Введение: Коротка історія розвитку пожежних сповіщувачів диму і міжнародних стандартів в цій 

галузі: 

- від першого серійного іонізаційного сигналізатора диму моделі 710 від фірми Statitrol до самого 

мініатюрного радіоканального сигналізатора диму ASD-10QR і комбінованого інтелектуального 

сигналізатора Nest Protect; 

- від першого міжнародного стандарту ISO 12239 до проекту стандарту pr EN 14604. 

Методи: Виділено основні положення проекту стандарту pr EN 14604, які є новими щодо чинного 

нормативного документу. Відзначено неприпустимість використання в нормативному документі кількох 

термінів для одного і того ж поняття. Виявлено технічні помилки в графічних матеріалах. Представлені 

рекомендовані формулювання кількох розділів. Доповнені технічні вимоги до пожежних сигналізаторів 

диму кількісними характеристиками. Запропоновано метод перевірки механізму компенсації дрейфу 

чутливості шляхом підтримки з високою стабільністю і забезпечення зростання з необхідною швидкістю 

питомої оптичної щільності повітря в обмеженому обсязі для пожежного сигналізатора диму. 

Результати: Запропоновано ввести буквену абревіатуру S. A. D. - Smoke Alarm Devices і 

застосовувати її у всьому тексті. Показані помилки в графічних матеріалах додатків G і I. Представлена нове 

формулювання розділу 3.1.6. Запропоновано зміни в розділах 4.2.1.1 та 4.2.1.5. Рекомендовано доповнити 

розділ 3.1.7. Наведено докази не тотожність понять "response value" і "sensitivity". Показана технічна 

можливість побудови установки для перевірки механізму компенсації дрейфу чутливості пожежних 

сповіщувачів диму. Доведено необхідність введення кількісної оцінки зусиль, прикладених до компонентів 

виробу для однозначних висновків за результатами випробувань, показана необхідність зміни технічних 

вимог при установці пожежних сповіщувачів на стіні. 

Висновки: Облік зазначених недоліків і представлених пропозицій, як в європейському, так і в 

національних стандартах дозволить отримати нормативні документи, які будуть однозначно трактуватися 

при проведенні випробувань пожежних сповіщувачів диму в сертифікаційних центрах і в виробничих 

умовах. 

Ключові слова: pr EN 14604; пожежний сигналізатор диму; обов'язкові вимоги для необов'язкових 

функцій; компенсація дрейфу чутливості. 

Вид статті: оглядова стаття 

ANNOTATION 

Goal: The goal of the article is to show the lag between standardization of smoke alarm devices    and the 

real state of the art in this direction; to detect mistakes and inaccuracies in the text of the project standard pr EN 

14604; to make suggestions on quantitative assessment of a range of parameters. 

Introduction: The brief history of evolution of smoke alarm devices and international standards in this 

sphere: 
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- from the first serial ionization smoke alarm device model 710 from Statitrol to the ASD-10QR smallest 

wireless smoke alarm and the Nest Protect combined intellectual alarm device;  

- from the first international standard ISO 12239 to the project standard pr EN 14604. 

Methods: The basic provisions of the project standard pr EN 14604  were  highlighted which are new 

relative to the normative document in force. Impermissibility to use several terms for the same notion in the 

normative document was mentioned. Technical errors were revealed in graphic materials.  Recommended wording 

of a few clauses was given. Technical requirements to smoke alarm devices were supplemented with quantitative 

characteristics. A sensitivity drift compensation test method by maintaining the specific optical air density in limited 

volume with high stability and by ensuring its growth with required velocity for smoke alarm device was offered.   

Results:  The initialism S. A. D. (smoke alarm devices) was offered to use throughout the text. Errors in 

graphic materials of appendices G and I were shown.  The new wording of clause 3.1.6 was presented. Some 

changes in clauses 4.2.1.1 and  4.2.1.5 were offered. Clause 3.1.7 was recommended to be supplemented. Proofs of 

non-identity of notions "response value" and "sensitivity" were given. It was shown how it is technically possible to 

construct an apparatus for smoke alarm device sensitivity drift compensation test.  Necessity of introduction of 

quantitative assessment of forces applied to device's components for unambiguous conclusions on test results was 

proved. Necessity to change technical requirements to wall-mounting of smoke alarm devices was shown.  

Conclusions: Taking into account the above mentioned drawbacks and represented suggestions both in the 

European and national standards will allow to get normative documents that will be unambiguously interpreted 

when smoke alarm devices are tested in certification notified bodies and under production conditions.   

Key words: pr EN 14604; smoke alarm device; indispensable requirements to optional functions; 

sensitivity drift compensation 

Type of article: review article 

 

На сьогоднішній день пожежний сигналізатор диму є одним з найбільш ефективних засобів щодо 

попередження загибелі людей від пожеж. Відповідно до світової статистики велика частина всіх пожеж 

відбувається в побуті. Тому вже давно у всіх передових країнах існує обов'язкова нормативна вимога щодо 

обладнання житлових приміщень пожежними сигналізаторами диму. З моменту появи в 1965 р першого 

серійного сигналізатора диму [1], фото якого представлена на мал.1, вироби даного класу постійно 

вдосконалювалися. Технічні інновації, реалізовані в сигналізаторах, знаходили своє відображення і в 

нормативних документах на цей вид продукції. Першим міжнародним стандартом по сигналізаторах диму 

був документ ISO 12239 [2], який вийшов в 2003 році. Крім звичайних вимог до "детектора" диму, які були 

аналогічні вимогам до пожежних димових точкових сповіщувачів, зазначений вище документ містив 

особливі вимоги за звуковим сигналом пожежної тривоги, по батарейному і мережевому електроживленню, 

тестуванню пристрою і цілого ряду додаткових 

необов'язкових функцій. У 2005 році з'явився 

нині діючий стандарт EN 14604 [3], який у 2008 

році зазнав невеликі зміни. 
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     Мал. 1 

Розробнику нових виробів в першу чергу необхідно орієнтуватися на технічні вимоги, що 

пред'являються до виду продукції, що розробляється, в нормативній документації. Але не тільки нормативні 

документи визначають вимоги до продукції. Загальний рівень техніки і потреби ринку диктують свої умови. 

У сучасному світі рівень техніки суттєво оновлюється за п'ять - сім років. Природно, що галузеві нормативні 

документи відстають за часом від провідних світових виробників, що представляють на ринок все нові і нові 

зразки своєї техніки.  

Прикладами таких інноваційних виробів можуть служити самий мініатюрний радіоканальний 

пожежний сигналізатор диму ASD-10QR [4] з однією батареєю на весь 10 річний термін експлуатації (див. 

Мал. 2) або комбінований інтелектуальний пожежний сигналізатор з мовним оповіщенням і передачею 

повідомлень на телефон Nest Protect [ 5] (див. рис. 3).   

                 

      Мал. 2      Мал. 3 

Міжнародний стандарт EN 14604 вже в повному обсязі задовольняє вимогам споживачів до даного 

виду продукції. Це призвело спочатку до появи директив німецького центру сертифікації VdS типу VdS 

3131 [6] і VdS 3515 [7], а потім і проекту нової версії стандарту pr EN 14604 [8]. 

Однак вимоги директиви VdS 3131 не ввійшли в дану редакцію проекту стандарту. Нова версія 

стандарту не містить більш жорстких вимог до сигналізаторів з незнімної батареєю на весь термін 

експлуатації виробу. Таким чином, перевірки пожежних сповіщувачів з незнімної батареєю для отримання 

сертифіката відповідності Q [9] залишаться окремою процедурою, яку необхідно буде проходити тільки на 

певних територіях, наприклад, в Німеччині.   

Не увійшли до pr EN 14604 в повному обсязі і вимоги до радіоканальних сигналізаторів, 

відображені в директиві VdS 3515. А нововведені вимоги до цих видів сигналізаторів дуже обмежені і 

мінімальні по відношенню до стандарту EN54-25 [10]. 

Про нові параметри, які були введені в pr EN 14604, йдеться в початковому розділі "Європейська 

передмова": 

"EN 14604 діє до: 2016 включає в себе нові розділи і додатки наступним чином: 

а) вимоги до електробезпеки для пожежних сповіщувачів диму з живленням від мережі і пожежних 

сповіщувачів з низьким рівнем напруги були переглянуті і уточнені шляхом додавання таблиці (EN 14604: 

2005, 4.12.1 і 5.12.1); 

b) відповідно до вимог мандата був переглянутий розділ 4 з метою викласти всі вимоги в цьому 

розділі. Розділ 5 було переглянуто, щоб викласти всі випробування, відповідні розділу 4; 

c) були додані вимоги до випробувань 21 день у вологому середовищі (витривалість); 



4 

 

d) були доповнені вимоги до потрапляння сторонніх тіл; 

е) був змінений метод випробування звукового виходу; 

f) були додані вимоги до пожежних сигналізаторів диму з використанням радіоканальної зв'язку; 

g) були додані вимоги щодо індикації до візуальної сигналізації; 

h) сигналізатори з вбудованими батареями повинні бути автоматично підключені до їх джерела 

живлення при установці в бази (п. 8.3 в новій редакції стандарту); 

i) переглянуті вимоги до ємності батареї в п. 4.2.2.3, 5.2.3.2 і Додатку М і тепер вимагають 

первинної батареї живлення в пожежних сигналізаторах диму таких, щоб мати як мінімум 3-х річний термін 

служби від одного комплекту батарей живлення. Включений в стандарт порядок оцінки терміну служби 

батарей; 

j) сигналізатори з живленням від мережі повинні мати вбудоване резервне електроживлення; 

к) функція придушення тривоги і функція тестування були переглянуті і замінені тимчасовим 

відключенням і придушенням тривожного сигналу; 

l) розділ 6, "Оцінка і перевірка сталості експлуатаційних характеристик (AVCP)"; 

m) розділ 7, "Класифікація та позначення"; 

n) розділ 8, "Маркування, етикетки і упаковка"; 

о) в розділі 8 додано зміст технічного керівництва; 

р) додані додатки L, M, N і R ". 

Істотно новими є технічні параметри звукового сигналу пожежної тривоги і методики їх перевірки. 

Ці вимоги до сигналізатора диму стали більше нагадувати вимоги до звукового сповіщувача, які 

визначаються стандартом EN54-3 [11], з перевіркою діаграми спрямованості в двох площинах і проведенням 

безлічі вимірів і розрахунків. Було б краще для користувачів цього стандарту, якби він був доповнений 

графічними матеріалами і поясненнями, які вже є в стандарті на пожежні сповіщувачі. 

У новому документі є безліч обов'язкових вимог до необов'язкових функцій. Проявляється це 

практично з перших сторінок. Так, наприклад, необов'язковий для сигналізаторів диму світловий індикатор 

режиму пожежі обов'язково повинен бути присутнім на пожежних взаємопов'язаних сигналізаторах диму, 

які можливо об'єднувати в локальну мережу. Така вимога обумовлена тим, що в локальній мережі 

сигналізатор, що першим виявив пожежу, буде сигналізувати не тільки звуковим, але і візуальним 

індикатором. Решта сигналізаторів видаватимуть тільки звуковий сигнал. Причому є додаткові вимоги до 

тимчасових режимів роботи цього світлового індикатора (чого немає у нині діючому стандарті): 

- в режимі пожежної тривоги він повинен світитися безперервно або спалахувати з частотою 1 Гц; 

- для будь-якого іншого режиму роботи можна використовувати цей же індикатор, але на частотах 

не вище 0,2 Гц.  

Як у всякому новому документі є певна кількість простих помилок і неточностей, які слід 

виправити: 

1) Не дивлячись на те, що в назві даного документу і в п. 3.1.16, де подано визначення, суворо 

визначено назву продукту, а саме: "Smoke alarm devices" в тексті самого документа в різних місцях 

використовуються крім цього терміну інші терміни для позначення того ж самого продукту: 

- smoke alarm; 

- unite; 

-  та ін. 
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Доцільно було б ввести буквену абревіатуру в п. 3.2, наприклад, S.A.D. - Smoke Alarm Devices і 

використовувати це скорочення у всьому тексті. 

2) В п. 4.2.2.2.2 d), 4.2.2.2.3, 4.2.2.3 d), подані некоректні посилання на інші пункти стандарту. На 

нашу думку, посилання повинні бути на пункти 4.2.1.2 і 4.2.6. 

3) Позначення координат на малюнках в додатку G не відповідає місцю біля текстів - в одному місці 

Х і Y, а в іншому 1 і 2 (див. Рис. 4): 

 

Key	 
1 m-value (dB/m)  

2 y-values  

Мал. 4 

4) У додатку I наведені малюнки Figure I.1 і Figure I.2 з іншої програми по радіоканалу - замість рис. 

5 повинен бути мал. 6: 

      

 Мал. 5        Мал. 6 

5) У п. 4.2.1.1 є неоднозначність у визначенні місця спостереження працездатності візуального 

індикатора: 

"4.2.1.1 General  

All mandatory indicators shall be visible from a distance of at least 1 m from a line perpendicular to the 

mounting surface of the smoke alarm device, in an ambient light intensity up to 500 lx."  

Відстань в 1 м має вимірюватися уздовж перпендикуляра, що проходить через центр сигналізатора. 

Мабуть тут потрібно невелике корегування:"...	at	least	1	m	on	a	line...". 

6) У п. 4.2.1.5 наведено приклади пристрою, який не потрібно підключати до сигналізатора диму - 

засіб приглушення тривожного сигналу і передавач. Практичніше буде передбачити можливість 

підключення пожежного оповіщувача і трансивера. 

7) Пункт "3.1.6 detachable» не пов'язаний з визначенням самого виробу (див. П. 3.1.16) - з цього, 

пропонується наступна редакція: 
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"Знімний пожежний сигналізатор диму - це такий пожежний сигналізатор диму (див п. 3.1.16), що 

складається з двох компонентів: головки і бази, які допускають роз'єднання їх між собою, для 

обслуговування без пошкодження будь-якого компоненту". 

8) Пункт "3.1.7 fault condition" вимагає уточнення по суті самого визначення. Наприклад, доцільно 

навести приклади несприятливих умов. А саме: недостатнє електроживлення, значне запилення, та інше. 

9) В pr EN 14604 використовуються кілька термінів, для яких в стандарті немає визначень: 

- "fire sensitivity" (4.7; Table 1; 5.7.1; 5.7.1.2.1l; Table 5; Table ZA.1; Contents); 

- "smoke alarm's sensitivity" (4.4; 5.1.1.5); 

- "initial sensitivity" (Contents; 5.8.3.2.4; 4.3.3; 5.8.2.2.2.2; 5.1.1.6; 5.8.4.1.2.2; Table 1; 5.8.4.2.2.5; 5.3.3; 

5.8.4.3.2.5; 5.3.3.2; 5.8.4.4.2.4; 5.8.1.1.2; 5.8.5.2.3; 5.8.1.2.2; Table 5; 5.8.2.1.2.2; Table ZA.1). 

Якщо всі три ці поняття характеризують одну і туж властивість пожежного сигналізатора диму 

виявляти дим, то і назва повинна бути одна. Але не допустимо змішувати поняття "sensitivity" з новим 

терміном "response value". Чинний сьогодні термін "response threshold" має таке ж значення, як і знову 

вводиться термін "response value" (див. П. 3.1.14 в pr EN 14604 і п. 3.8 в EN 14604: 2005) і швидше він 

протилежний терміну "sensitivity ", ніж тотожний йому. Адже з підвищенням чутливості сигналізатора поріг 

його спрацьовування за величиною зменшується. Точно так же, як електричні властивості матеріалів, 

характеризуються провідністю і опором. 

Новим в проекті стандарту є також розділ "4.4 Response to slowly developing fires". Про цю новинку 

варто було б згадати в розділі "Європейське передмову" так як даний параметр характеризує підвищені 

вимоги до якості продукту і безпосередньо пов'язаний з функцією компенсації дрейфу чутливості 

сигналізаторів диму. Ця процедура реально може дозволити розширити період часу між технічним 

обслуговуванням виробів, а про проведення технічного обслуговування буде нагадувати сам сигналізатор. 

Адже пил, що осідає всередині камери димового сенсору, може привести до помилкових спрацьовувань, 

якщо її вплив не буде компенсовано належним способом. На мал. 7 представлена кришка камери димового 

сенсора зі слідами пилу, через які збільшується рівень розсіювання світлових інфрачервоних променів. 

 

Мал. 7 

Однак виклад вимог в розділі 4.4 дуже скорочений навіть по відношенню до стандарту EN 54-7 [12], 

де є аналогічний розділ 4.8 і відповідне йому додаток L. А тут немає ні програми з роз'ясненнями, ні 

відповідних графічних матеріалів. Якщо в минулому столітті можна було стверджувати, "що практично 

неможливо провести випробування в умовах дуже повільного зростання концентрації диму", то сучасні 

технічні засоби, створюються на базі мікроконтролерів, які дозволяють не тільки реалізувати таку функцію в 

пожежному сигналізаторі диму, але і створити обладнання, на якому виконання даної функції може бути 
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проконтрольовано. Для технічної реалізації такого устаткування потрібна тільки воля розробника стандарту 

про введення відповідних змін. Цілком можливо забезпечити повільне зростання питомої щільності повітря 

в димовому каналі зі швидкістю менше 0,25 А в годину (де А - номінальне значення порога спрацьовування 

сигналізатора) до значення 0,5 А. Потім провести стабілізацію на цьому рівні питомої оптичної щільності 

повітря протягом двох годин. Далі потрібно забезпечити зростання задимлення зі швидкістю від 0,015 до 0,1 

дБ / м в хвилину. Спрацьовування сигналізатора з компенсацією дрейфу чутливості має відбутися вже на 

рівні 1,5 А. На мал. 8 представлений графік залежності питомої щільності повітря від часу для випробування 

дії механізму компенсації дрейфу чутливості сигналізатора диму. 

 

Мал. 8 

Аналогічними засобами або, наприклад, імітуючи запиленість за допомогою тальку, можна 

перевірити реальне значення максимального рівня компенсації дрейфу чутливості, з урахуванням вимог 

пункту 4.4. Немає особливих труднощів зі створення установки контролю сповіщувачів в умовах 

задимлення від вогнища пожежі , що повільно розвивається, але виробники і випробувальні лабораторії 

будуть впроваджувати подібне обладнання тільки після появи нормативних вимог в стандарті на даний вид 

продукції. 

Є також побажання наповнити деякі розділи технічним змістом в кількісному вираженні, а не тільки 

в якісному. Наприклад, розділ "4.2.4 Routine test facility". Тестова кнопка використовується для перевірки 

функціонування сигналізатора (особливо після тривалих випробувань на стійкість і міцність до зовнішніх 

чинників). І тут явно не вистачає кількісної оцінки впливу на пристрій періодичного тестування. При 

перевірці функціонування ручних пожежних сповіщувачів по EN 54-11 [13] такий критерій достовірності 

натискання кнопки визначається стандартом EN 894-3 [14]. Якщо для тестової кнопки взяти самі мінімальні 

зусилля впливу сили або крутного моменту, то рівні будуть відповідати умовам, зазначеним в п. 5.2.3 EN 

894-3, а саме: 

-  для сили - <10 H; 

- для крутного моменту - <0,5 Нм.  

Таким чином, після завершення дії на сигналізатор зовнішніх факторів, перевірка функціонування 

повинна починатися з впливу на пристрій періодичного тестування з зусиллям 10 Н або обертовим 

моментом 0,5 Нм. Критерієм працездатності є перехід сигналізатора в режим пожежної тривоги і видачі 

звукового сигналу певного рівня на заданій відстані від сигналізатора. 

Наступним пунктом, що не має кількісної оцінки механічних зусиль, є розділ "4.2.2.5 Battery missing 

prevention", а також розділ 5.2.2.5, який встановлює методи перевірки. Візуальна перевірка і технічна оцінка 

на основі документації виробника без нормативних вимог до зусиль, що застосовуються при установці 

головки сигналізатора в його базу, не можуть дати об'єктивної оцінки відповідності стандарту. Розділ 4.2.2.5 

необхідно доповнити вимогою такого змісту: "... при цьому зусилля або прикладений крутний момент не 
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повинні перевищувати максимальні обмеження, встановлені в п.5.2.3 EN 894-3 відповідно: <120 H або <50 

Нм, а деталі виробів після таких впливів не повинні мати видимих дефектів ". 

Якщо можуть застосовуватися зусилля, які не мають нормативних обмежень, то вимоги розділу 

4.2.2.5 можуть як виконуватися, так і не виконуватися. На рис. 9 наведено приклад виконання прапорця 

відсутності батареї. Коли батарея встановлена - прапорець не перешкоджає встановленню головки 

сигналізатора в його базу. Якщо батареї немає, то при певних зусиллях прапорець перешкоджає 

встановленню сигналізатора, а при великих зусиллях відбувається деформація прапорця в іншу сторону, як 

це показано на рис. 10, що дозволяє встановити сигналізатор на його базу і без батареї живлення. 

               

                                                                                                      

                           Мал. 9          Мал. 10 

Таким чином, без кількісної оцінки зусиль для одного і того ж технічного рішення можуть бути 

отримані прямо протилежні висновки. 

Є помилки і в методиці випробувань на осліплення по п. 5.5.2. Немає ніякого сенсу засліплювати 

сигналізатор, який вже переведений в стан пожежної тривоги! При цьому контролювати, як вимагає п. 

5.5.2.3, щоб: "During the periods when the switching sequences are being conducted and when the lamps are all on 

for at least 1 min, the specimen shall emit neither an alarm nor fault signal". 

Вирішення цієї проблеми можливе доповненням до п. 5.1.1.5: 

"Перед початком кожного вимірювання і після завершення вимірювання димовий канал треба 

провітрювати, щоб забезпечити відсутність залишків випробувального аерозолю в самому каналі і в зразку". 

А в п. 5.5.2.2 після слів: "Потім провести таке випробування. Виміряти значення порога 

спрацьовування відповідно до 5.1.1.5" ввести пропозицію: "Перевірити, що сигналізатор знаходиться в 

черговому режимі роботи" і далі по тексту. 

Таблицю 1 "План випробування" слід доповнити ще однією приміткою: 

"Для сигналізаторів з вбудованим незнімним джерелом живлення випробування відповідно до п. 

5.2.2.7 Battery reversal не проводять" 

Особливих уточнень вимагає методика проведення випробувань по розділу 5.8.3 Corrosion resistance 

- Sulphur Dioxide (SO2) corrosion. Так розділ 5.8.3.2.2 потрібно доповнити реченням: "Сигналізатори диму 

пожежні з вбудованим незнімним джерелом живлення відключають від електроживлення за інструкцією 

виробника". А п. 5.8.3.2.4 потрібно доповнити аналогічною пропозицією: "Сигналізатори диму пожежні з 

вбудованим незнімним джерелом живлення підключають до електроживлення по інструкції виробника". 

Fig. F1 додатки F містить в підмалюнковому тексті посилання на позицію 3. 

Однак ця позиція 3 не відзначена на самій fig. F1. 
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Крім того, зауваження: (may be on either wall) суперечить fig. F3, на якій показано можливе 

розташування сигналізаторів тільки на довгій стороні кімнати тестових пожеж. 

У тестовій частині додатка F немає посилання на fig. F3. А на самій fig. F3 наведене розташування 

сигналізаторів на стіні суперечить законам фізики: сигналізатори, розташовані на відстані hmax від стелі 

реально будуть затінювати сигналізатори, розташовані на відстані hmin від стелі. Різниця між hmax і hmin 

реально може бути менше 0,5 м. Так що розташовувати 4 сигналізатора потрібно в шаховому порядку. 

До того ж при таких випробуваннях доцільніше використовувати не рекомендації виробників, а 

вимоги по розміщенню сигналізаторів в приміщеннях, наприклад, наведені в DIN 14676 [15], див. Мал. 11.  

 

     Мал. 11 

Облік зазначених недоліків як в європейському, так і в національних стандартах дозволить 

отримати нормативні документи, які будуть однозначно трактуватися при проведенні випробувань 

пожежних сповіщувачів диму в сертифікаційних центрах і в виробничих умовах. 
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