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«ВАРТА 1-03.14 Диспетчер К» - забезпечення газової безпеки
приватних будинків у  котеджному містечку

Причина більшості газових аварій – безвідповідальне ставлення як до свого життя і здоров’я, так і інших 
людей. Проте аварійну ситуацію набагато легше попередити, ніж усувати її наслідки. Відповідно до держав-
них вимог усі об’єкти, що використовують газ, мають бути оснащені системами безпеки, основою яких є 
газосигналізатори з можливістю інтеграції в системи раннього виявлення техногенних небезпек. Компанія 
«ТЕМІО» розробила лінійку газосигналізаторів, що мають широкі інтеграційні можливості з інформаційними 
виходами в системи вищого рівня. Однією з підгруп є сигналізатори газу сімейства «ВАРТА Диспетчер».

«ВАРТА Диспетчер» у муніципальних системах
для	раннього	виявлення	техногенних	небезпек

Перспективним	напрямком	створен-
ня	безпечного	середовища	є	впро-
вадження	геоінформаційних	систем	
(ГІС),	тобто	територіально	рознесе-
них	систем	контролю	вищого	рівня	
(міського,	регіонального)	з	відобра-
женням	інформації	на	картографіч-
ному	фоні.	

Сигналізатори	газу	сімейства	«ВАР-
ТА	Диспетчер»	призначені	для	авто-
матичного	безперервного	контролю	
довибухонебезпечних	концентрацій	го-
рючих	газів,	гранично	допустимих	кон-
центрацій	широкого	спектра	токсичних	
газів	та	температури	в	повітряному	се-
редовищі	підконтрольних	об’єктів,	а	та-
кож	для	контролю	технологічних	пара-
метрів	об’єктів.

	Сигналізатори	також	забезпечують	
оповіщення	персоналу	про	виникнен-
ня	аварійної	ситуації	і	приведення	в	дію	
виконавчих	пристроїв,	що	усувають	
дану	ситуацію.	

Від об’єктних до багатофункціо-
нальних зональних систем 

Принципова	особливість	сигналі-
заторів	«ВАРТА	Диспетчер»	–	гнуч-
ка	архітектура	завдяки	застосуванню	
технологій	SCADA,	що	значно	роз-
ширило	діапазон	їх	функціональних	
можливостей.	Функції	блоку	управлін-
ня	в	сигналізаторах	виконує	персо-
нальний	комп’ютер	або	промисловий	
контролер.

Для	управління	сигналізатором	роз-
роблений	пакет	прикладних	програм	
«ВАРТА	Диспетчер»	з	використанням	
інтерфейсу	RS-485	(за	протоколом	
DCON).	Це	дозволяє	отримувати	ін-
формацію	від	великої	кількості	датчиків	
з	цифровим	виходом,	що	значно	збіль-
шує	площу	і	кількість	точок	контролю.

Застосування	персонального	ком-
п’ютера	або	контролера	в	якості	блока	
управління	сигналізатором	дає	можли-
вість	найбільш	повно	реалізувати	в	при-
ладі	інформаційно-керуючий	інтерфейс,	
тому	оператору	дуже	легко	отримати	всі	
необхідні	дані.

На варті безпеки соціальних 
і промислових об’єктів 

Сигналізатори	«ВАРТА	Диспетчер»,	
залежно	від	характеристик	об’єктів	і	
програмного	забезпечення,	випуска-
ються	в	наступних	виконаннях.

1. «ВАРТА	1-03.14	Диспетчер»	–	для
контролю	великих	підприємств	і	со-
ціально-побутових	об’єктів.	Функцію	
блоку	управління	виконує	комп’ютер	з	
програмою	управління.	

Обмін	інформацією	здійснюється	по	
кабелю.

Сигналізатор	складається	з	модулів:
	програма	«ВАРТА	Диспетчер»	для	опи-
тування	216	датчиків,	яка	інстальована	
в	комп’ютер;
	щит	управління	і	комутації	(ЩУК),	в	яко-
му	змонтовані	блоки	живлення,	пе-
ретворювачі	інтерфейсів,	необхідна	
кількість	модулів	цифрового	введен-
ня-виведення.	ЩУК	з’єднується	з	
комп’ютером	по	інтерфейсу	RS-485;

	датчики	«ВАРТА	1-03.14»,	що	підклю-
чаються	до	ЩУК	по	інтерфейсу	RS-485	
(датчиків	–	до	216,	ЩУК	–	до	9	од.).
	Програмно-апаратний	комплект	

сигналізатора	забезпечує:
 	управління	до	45	силовими	пристро-

ями	(вентилятори,	відсічні	клапани	
тощо);

 	управління	до	216	світлозвукосигналь-
ними	пристроями;
	відображення	на	інтерфейсі	поточного	
стану	загазованості	об’єкта;
	документування	параметрів	контрольо-
ваного	середовища	і	дій	персоналу.
Сигналізаторами	даного	типу	нині	

оснащено	більше	50	великих	об’єктів	
у	Києві	та	Київському	регіоні.	Особли-
во	широко	їх	застосовують	для	безпе-
ки	підземних	паркінгів.

2. «ВАРТА	1-03.14	Диспетчер	К».
Рекомендована	сфера	застосування	–
система	контролю	загазованості	жит-
лових	будівель	і	споруд	різного	при-
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значення,	в	першу	чергу	домогоспо-
дарств	у	котеджних	містечках.

Блок	управління	сигналізатора	–	про-
мисловий	контролер.	Передача	інфор-
мації	здійснюється	шляхом	відправки	
SMS-повідомлень	на	мобільні	телефони	
заздалегідь	обраним	кільком	абонентам	
(до	п’яти).	Як	правило,	це	аварійна	га-
зова	служба,	пожежна	охорона,	домо-
власник.
Сигналізатор складається 
з наступних модулів:

	програма	«ВАРТА	Диспетчер	К»,	інста-
льована	в	контролер;

 	щит	управління	і	комутації	(ЩУК-К),	
де	змонтовані	блок	живлення,	GSM-
модем,	необхідна	кількість	модулів	
цифрового	введення-виведення;

 	датчики	«ВАРТА	1-03.14»,	що	підклю-
чаються	по	інтерфейсу	RS-485	до	ЩУК	
(до	24	од.).
Сигналізатори	«ВАРТА	1-03.14	Дис-

петчер	К»	змонтовані	в	котеджних	міс-
течках	по	Обухівському	шосе	м.	Києва

3. «ВАРТА	1-03.14	Диспетчер	КТ»
застосовується	для	телеметричного	
(дистанційного)	контролю	вмісту	ви-
бухонебезпечних,	горючих	та	токсич-
них	газів	у	повітрі,	а	також	широко-
го	спектру	технологічних	параметрів	
роботи	різних	об’єктів,	у	першу	чергу	
без	обслуговуючого	персоналу,	тоб-
то	керованих	дистанційно.

Чому «ВАРТА»?
Сигналізатори компанії «ТЕМІО» серійно випускаються вже більше 15 років і за 
своїми характеристиками не поступаються кращим зарубіжним аналогам як прила-
ди високої якості і надійності з оптимальним співвідношенням «ціна–якість». По-
вний термін служби сигналізаторів газу «ВАРТА» найбільш тривалий в Україні – не 
менше 20 років – завдяки застосуванню сенсорів і електроніки провідних світових 
виробників (Японія, США, Тайвань), сучасних схемних рішень і якісного складання. 
Гарантійний термін експлуатації приладів також найбільший в Україні – п’ять років. 
Система управління якістю компанії «ТЕМІО» сертифікована по ISO 9001: 2008 та 
ДСТУ ISO 9001: 2009. Європейська якість сигналізаторів газу «ВАРТА» відзначена 
дипломами «100 кращих товарів України» та Почесною Грамотою Кабінету Міністрів 
України. Фахівці компанії «ТЕМІО» завжди готові відповісти на питання, провести 
консультації щодо вибору необхідної конфігурації сигналізаторів під конкретний 
об’єкт, а також здійснити монтаж та пусконалагодження сигналізаторів газу марки 
«ВАРТА і систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Функціональні	можливості	визнача-
ються	програмою	«ВАРТА	1-03.14	Дис-
петчер	КТ»,	що	інстальована	в	ком-
п’ютери	і	контролери,	які	рознесені	те-
риторіально.

Сигналізатор забезпечує:
 	безперервний	контроль	рівня	загазо-

ваності	повітряного	середовища	і	зна-
чень	технологічних	параметрів	робо-
ти	об’єктів;
	автоматичну	передачу	на	сервер	цен-
трального	диспетчерського	пункту	ін-
формації	про	значення	контрольова-
них	параметрів	по	GSM	мережі;

	екстрену	передачу	на	сервер	ЦДП	ін-
формації	про	відхилення	контрольо-
ваних	параметрів	за	межі	допустимих	
значень;

 	безперервне	відображення	даних	
щодо	загазованості	повітря	та	пара-
метрів	роботи	об’єкта	на	моніторі	ком-
п’ютера	ЦДП.
Таким	чином,	всі	сигналізатори	«ВАР-

ТА	Диспетчер»	мають	інтеграційні	мож-
ливості	в	системи	контролю	вищого	рів-
ня,	тобто	є	важливою	складовою	части-
ною	для	створення	регіональних	систем	
раннього	виявлення	техногенних	небез-
пек	та	муніципального	управління.




