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Адресна система пожежної сигналізації і управління CV-1500 

Основу системи становить однойменний прилад CV-1500, який 
доповнюється необхідною кількістю адресних шлейфів, блоків 
введення-виведення, ключами і різними сповіщувачами. 

У приладі забезпечені можливості підключення пристроїв 
передачі тривожних повідомлень і несправності на пульти 
спостереження і включення в мережу Ethernet для забезпечення 
віддаленого моніторингу. Прилад містить всі необхідні органи 
індикації і управління, що відповідають стандартам EN 54 і UL 
864. 

У приладі реалізований тримовний інтерфейс. 

Прилад може працювати як автономно, так і в складі ієрархічної 
системи. 

В ієрархічну систему може бути включено до п'ятнадцяти 
приладів, один з яких призначається ведучим. В цьому випадку 
кожний прилад спілкується з іншими по кільцевій лінії і, в разі 
необхідності, реагує на стан будь-якого компонента всієї 
системи. 

Кожний прилад  може містити до 15 адресних шлейфів, які можуть бути віднесені від нього на 
відстань до 2000 м при опорі шлейфа не більше 50 Ом. Кожен шлейф може містити в собі до 127 
сповіщувачів та до 40 блоків введення-виведення (160 каналів введення стану і управління 
виконавчими механізмами) без зменшення їх кількості незалежно від довжини шлейфу. Прилад і всі 
компоненти системи розміщуються в уніфікованих корпусах розмірами 430х300х140 мм. Залежно від 
споживаної потужності можуть застосуються акумуляторні батареї ємністю 4,7,12 або 17 Аг. 

У базовій комплектації прилад містить: 
– блок управління (БУ ППКП); 
– блок кросу (БК), для підключення комунікаторів, інтерфейсів; 
– програмоване інформаційне табло ІТ-32; 
– до 2 блоків шлейфів адресних; 
– до 2 блоків введення-виведення; 
– джерело живлення та зарядні пристрої. 

 

Структура системи 

Прилади CV-1500 можуть працювати як автономно, так і в складі системи. У систему може входити 
до 15 приладів. Вони з'єднуються кільцевих шлейфом. Така побудова дозволяє створювати гнучкі і 
надійні системи пожежної сигналізації, які легко розширюються і модернізуються. Якщо система 
складається з двох і більше приладів, один з них призначається ведучим. На нього надходить і 
отозображують інформація від всіх компонентів системи. 

Структура шлейфа 

Шлейф сигналізації - замкнутий петлевий шлейф. Всі сповіщувачі шлейфу мають адреси (001-127), 
які встановлюються автоматично в режимі «Адресація» або вручну за допомогою пульта ручного 
адресації (ПРА). Для модулів вводу-виводу визначено адресний простір з 129 по 229. 

Всього в шлейфі може бути встановлено до 127 сповіщувачів та до 40 модулів вводу-виводу. 
Компоненти шлейфу можуть розташовуватися в шлейфі в довільній послідовності.  
Загальна довжина одного шлейфу сигналізації може досягати 2 км при опорі кожного провода 

шлейфа не більше 50 Ом. 

 

 

Øëåéô 

¹1 Ïðèáîð ¹1 

 
Ïðèáîð 
¹2 

Øëåéô 

¹2 

Ïðèáîð 
¹15 

Øëåéô ¹15 



АДРЕСНІ СИСТЕМИ 
СКБ 

Електронмаш 

 

 

 
 
 

 

Блок шлейфу адресного БШ-А 

Блок призначений для управління адресними шлейфами. Блоки 
конструктивно виконані з можливістю установки на DIN-рейку, що 
дозволяє оптимально розміщувати їх на об'єкті. У блоках 
використовуються роз'ємні з'єднання «під гвинт». 

Блоки шлейфу адресні забезпечують живлення кільцевого шлейфу 
сигналізації з захистом від короткого замикання, визначення 
несправних компонентів, визначення несправності в шлейфі, зв'язок 
між компонентами всередині шлейфу, зв'язок шлейфа з системою, 
зберігання конфігурації шлейфа. 

Загальна довжина адресного шлейфу може досягати 2 км. У 
кожний шлейф може бути включено до 127 АПИ і 40 БВВ-А. 

 

Блок введення-виведення адресний БВВ-А 

Кожен з чотирьох каналів блоку введення-виведення дозволяє 
вводити сигнали від датчиків положення, напруги або струму, 
кінцевих перемикачів, управляти виконавчими механізмами і 
ключами, підключати до 32 безадресних пожежних 
сповіщувачів. 

Живлення блоків введення-виведення здійснюється від 
додаткових джерел, які також забезпечують живлення елементів  
кожного каналу. 

Будь-який з 4-х каналів блоку може працювати на введення або на 
виведення. Програмування блоків введення-виведення здійснюється 
за допомогою логічних функцій. 

Блоки конструктивно виконані з можливістю установки на DIN-
рейку. 

 

Інформаційне табло 

Може включати в себе 32 або 64 каналу індикації і управління. 
Табло призначене для візуалізації станів системи (світло-діоди) і 
передачі в систему сигналів управління (кнопки). 

Підключення ІТ проводиться в системі шини (аналогічно при- 
борам і БША). 

Максимальна кількість ІТ в кожній системній шині по 15 шт. 
ІТ містить джерело живлення з зарядним пристроєм і відсік 

для акумуляторів. 
У корпус ІТ можуть бути встановлені додаткові блоки або 

акумулятори підвищеної ємності. 

Шафа периферійна адресна 

Виносна шафа ШПА призначена для розміщення виносних БШ-
А, БВВ-А, ключів, реле та іншого допоміжного обладнання. 

ШПА мають вбудоване джерело живлення компонентів і 
навантажень, можливість установки акумуляторів. 

Залежно від типу акумулятора в шафу можна встановлювати до 10 
блоків. 

 
 
 

 

Пристрій управління пожежогасінням адресний УУП-А 

 
Призначено для відображення стану систем газового,  

аерозольного або порошкового пожежогасіння в кожному з адресних 
ШС. 

Один УУП-А дозволяє встановити в ньому до 4 безадресних блоків 
БКН, організовуючи тим самим до чотирьох зон 
пожежогасіння. 

В одному адресному ШС «Варта-Адрес» може бути встановлено 
до 40 штук УУП-А. Таким чином в одному адресному ШС 
«Варта-Адрес» може бути до 160 зон пожежогасіння а в самій 
системі «Варта-Адрес» може бути до 2400 зон пожежогасіння. 

БКН містить і обробляє: 

 шлейфи автоматичного і ручного пуску; 
 шлейфи відключення автоматичного пуску, блокування, аварії; 
 виходи для підключення сповіщувачів, додаткової індикації; 
 виходи силового ключа, на які підключаються ланцюги запуску.  

Всі згадані стани по кожній зоні пожежогасіння вводяться в 
адресну систему для подальшої обробки і відображення на приладі 
та інших компонентах АС. 

Стани БКН відображені аргументами для формул компонентів АС. 
Зв'язок з БКН здійснюється по цифровому інтерфейсу, що дозволяє повністю відображати і 

керувати станом кожного БКН (скидання, запам'ятовування, програмування і т.п.) 


