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ВСТУП 

У паспорті на течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5-05 (далі – течошукач) модифікацій  

ВАРТА 5-05, ВАРТА 5-05L, які виготовляються згідно з ТУ У 31.6-23161579-003-2004 містяться 

гарантії виробника й відомості про приймання. 

Також у паспорті вказані основні характеристики течошукачів та ведеться облік проведення 

державних повірок, технічного обслуговування та ремонтів. 

Перед введенням в експлуатацію течошукача необхідно ознайомитися з настановою з 

експлуатації. 

 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Течошукач є переносним приладом і призначений для контролю довибухонебезпечних 

концентрацій горючих газів та гранично допустимих концентрацій токсичних газів (згідно з 

таблицею 1), процентного вмісту кисню, видачі тривожної звукової та світлової сигналізації при 

перевищенні (для кисню – нижче) встановленого порогового значення об’ємної частки 

контрольованого газу. 

1.2 Течошукач може бути застосований для виявлення загазованості повітряного 

середовища у водопровідних, каналізаційних, теплофікаційних, телефонних оглядових колодязях, 

тунелях та в камерах з вибухонебезпечним та токсичним середовищем. 

1.3 Течошукач відповідає вимогам  «Технічного регламенту законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки», затвердженого  постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94, 

«Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого  постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. 

№ 1055, виготовляється в вибухозахищеному виконанні та має маркування 

            ІІ 2G Ex ib IIB T4 Gb.  

1.4 Течошукач ВАРТА 5-05 є приладом зі світлодіодним пристроєм візуального 

відображення (далі – ППВ), в корпус якого  вмонтовані  первинні перетворювачі (сенсори).  

Течошукач ВАРТА 5-05L є приладом з пристроєм візуального відображення на 

рідкокристалічному екрані (далі – ПВВ), в корпус якого  вмонтовані  первинні перетворювачі 

(сенсори). 

 Течошукач ВАРТА 5-05L комплектується зондом пробовідбірним.  

 

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

2.1 Параметри навколишнього середовища: 

- температура навколишнього повітря від мінус 20
 о
С до плюс 50 

о
С; 

- відносна вологість навколишнього повітря до 90 % при температурі 25 
о
С.  

- атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.).  

2.2 Течошукач в транспортній тарі стійкий до впливу: 

- температури навколишнього повітря від мінус 30 
о
С до плюс 50 

о
С; 

- відносної вологості до 98 % при температурі 25  
о
С; 

- транспортної тряски з прискоренням 30 м/с
2
 і частотою від 80 до 120 ударів за хвилину. 

 

3. РЕЖИМИ РОБОТИ 

«САМОТЕСТУВАННЯ» - активується автоматично при включені течошукача; 

«АВТОКОРИГУВАННЯ» - активується автоматично на останньому циклі режиму 

«Самотестування»; 

«ВИМІРЮВАННЯ (РОБОЧИЙ)» - активується автоматично після успішного завершення 

режиму «Самотестування».  
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4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

4.1 Контрольовані гази та їх умовні позначення наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

 
Контрольований компонент 

Горючі гази і пари Токсичні гази інше 

Тип 

течошукача 

Метан 

 (СН4) 

Пропан 

(С3Н8 ) 

Бутан  

(С4Н10 ) 

Окис 

вуглецю 

(чадний газ)  

(СО) 

Сірководень 

(H2S) 
Кисень (О2 ) 

ВАРТА 5-05, + ---- --- + + + 

ВАРТА 5-05L + ---- ---- + + +  

4.2 Діапазони вимірювань приладу наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Найменування компоненту газової суміші Діапазон вимірювань 

Метан від 0% об. до  2,00 % об. 

Окис вуглецю (чадний газ) від 0 ppm  до  300 ppm    

Сірководень від 0 ppm  до  30 ppm    

Кисень від 0,0% об. до  25,0 % об. 

4.3 Течошукач витримує вплив перевантаження об’ємною часткою метану до 2,5 % (50% 

НКГР) або пропану – до 1,0% (50% НКГР).  

4.4 Число порогів спрацювання сигналізації – по одному на кожен контрольований 

компонент.  

4.5 Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої основної 

похибки спрацювання сигналізації в нормальних умовах і в умовах впливу граничних робочих 

температур наведені в таблиці 3. 

 Таблиця 3 

Найменування 

компоненту 

газової суміші 

Номінальні значення 

порогів спрацювання 

сигналізації 

Границі допустимої основної абсолютної похибки 

спрацювання сигналізації 

За основним (повірочним) 

компонентом  

В умовах впливу граничних 

робочих температур і відносної 

вологості  

Метан 1 % об.  0,25 % об. ( 5 % НКГР)  0,35 % об. ( 7 % НКГР) 

Окис вуглецю 50 ppm (0,005% об.) 20 ppm (  0,002 % об.) 30 ppm ( 0,003 % об.) 

Сірководень 7 ppm (0,0007 % об.) 2 ppm ( 0,0002 % об.) 3 ppm ( 0,0003 % об.) 

Кисень 17  % об.  1 % об.  1,5 % об. 

Примітки:  

1. Для ВАРТА 5-05 значення порогів спрацьовування по газах встановлюються при випуску з 

виробництва. За вимогою замовника значення порогів спрацьовування сигналізації можуть бути 

змінені. 

2. Для ВАРТА 5-05L є можливість експлуатанту самостійно змінювати значення порогу 

спрацювання тривожної сигналізації. 

4.6.Час спрацювання сигналізації, не більше: - 60 с  за метаном;  

- 180 с  за окисом вуглецю; 

- 60 с за сірководнем;  

5 
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- 30 с за киснем. 

4.7 Споживана потужність - не більше 0,4 ВА. 

4.8 Живлення течошукачів – від акумуляторної батареї (далі – АКБ). Напруга живлення 

постійного струму від 3,3 до 4,5 В.  

Час роботи течошукача від АКБ без підзарядки – не менше 24 год. 

4.9 Час виходу на робочий режим - не більше 60 с. 

4.10 Габаритні розміри,  мм, не більше – 117х80х35; 

4.11 Маса, кг, не більше: – 0,21. 

4.12 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ДСТУ EN:60529 - ІР40. 

4.13 Течошукачі видають повідомлення про: 

-  розрядження АКБ; 

- пошкодження в електричному колі нагрівання чутливого елемента первинного 

перетворювача.  

4.14 Радіозавади, що створюються течошукачем, не перевищують рівні, встановлені  

ДСТУ EN 50270:2014 (EN 50270:2006, IDT). 

4.15 Середнє напрацювання на відмову течошукача - не менше 50 000 год.. 

4.16 Повний середній строк служби течошукача - не менше 10 років. 

4.17 Середній час відновлення працездатності течошукача технічним обслуговуванням або 

поточним ремонтом— не більше 2 години без врахування часу на повірку. 

 

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки може змінюватися в залежності від заказу модифікації течошукача та 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4  

Найменування кількість Примітка 

Течошукач-газосигналізатор  ВАРТА 5-05, ВАРТА 5-05L 1 од. 

відповідно 

 до замовлення 

Паспорт ИТЕМ.411711.001-08 ПС  

Течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5-05 / ВАРТА 5-05L   
1 прим 

Настанова з експлуатації : 1 прим. 

ВАРТА 5-05          ИТЕМ.411711.001-08 РЭ  

ВАРТА 5-05L        ИТЕМ.411711.001-09 РЭ  

Чохол  корпусу  шкіряний 1 од.  

для ВАРТА 5-05:   

Мережевий зарядний пристрій 1 од.  

для ВАРТА 5-05 L:   

Футляр - валіза 1 од.  

Мережевий зарядний пристрій 1USB + Кабель USB – micro USB 1 од.  

Зонд пробовідбірний тип №6  1 од. 
довжина - відповідно 

до замовлення  

Мережевий зарядний пристрій 2USB 1 од. 

за окремим  

замовленням 

Кабель USB – micro USB 2 од 

Автомобільний зарядний пристрій USB 1 од. 

Пробозабірний зонд  поплавковий 1 од. 

Насос вакуумний пробовідбірний НВП – 05 1 од. 

Груша гумова 1 од. 
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6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

6.1 Виробник гарантує відповідність газосигналізатора вимогам технічних умов  

ТУ У 31.6-23161579-003-2004 при дотриманні правил транспортування, зберігання і експлуатації.  

6.2 Виробник гарантує роботу течошукача протягом 24 місяців з моменту продажу. 

6.3 При укладанні договору на технічне обслуговування придбаного течошукача з 

підприємством-виробником (ТОВ «ТЕМІО») гарантійний термін продовжується до п’яти (5) 

років. 

Гарантійний ремонт приладів проводить виключно підприємство-виробник. 

6.4 Протягом зазначеного терміну підприємство-виробник зобов’язується безоплатно 

проводити ремонт і заміну складових частин, що вийшли з ладу, за умови дотримання вимог з 

транспортування, зберігання та експлуатації течошукача. 

6.5 Покупець має право на заміну несправного приладу у випадках: 

- якщо після 3-х ремонтів даний прилад має невиправні дефекти що впливають на 

правильність його роботи; 

- неможливості усунення дефектів. 

6.6 Протягом гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок власника 

течошукача, якщо виявлена несправність є наслідком дій, що вказані в п.п. 6.8, 6.9. 

6.7 В поняття ремонту не входять дії, пов’язані з: 

- регулюванням порогів спрацювання сигналізації; 

- регулюванням та програмуванням пристроїв у нестандартному виконанні; 

- проведенням операцій технічного обслуговування; 

- заміною запобіжників, батарей та інших елементів, заміна яких передбачена операціями 

обслуговування. 

6.8 Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли в результаті: 

- ударів, інших механічних впливів, дій агресивних речовин; 

- невиконання умов транспортування, зберігання, експлуатації та порушень правил безпеки; 

 - дій користувача чи осіб, що не мають повноважень на проведення обслуговування чи 

ремонту; 

- атмосферних розрядів і перенапружень у мережі живлення; 

- випадкових чи незалежних від виробника подій. 

6.9 Дія гарантійних прав припиняється в наступних випадках: 

- пошкодження пломб, що встановлені при виготовлені чи державній повірці приладу; 

- втручання в схему приладу, її зміни, а також внесення будь-яких інших змін у прилад чи 

управляючу програму; 

- відсутність регулярного обслуговування та систематичних записів щодо його проведення 

(таблиця 5). 

6.10 Гарантія не розповсюджується на АКБ та мережевий адаптер. 

6.11 Течошукач приймається в ремонт (гарантійний та не гарантійний) за наступних умов: 

- течошукач чи його складові повинні бути очищені від забруднень (виконано п.7.4.4 

відповідної настанови з експлуатації ИТЕМ.411711.001-08(-09) РЭ течошукача); 

- наявність Паспорта на течошукач ИТЕМ.411711.001-08 ПС; 

- наявність супровідного листа за довільною формою в якому описано прояви несправності, 

вказано контактну особу від власника та її телефон, порядок відправлення відремонтованого 

течошукача власнику. 
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6.12 Облік гарантійних ремонтів ведеться в таблиці 5. 

Таблиця 5 

№

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

ремонту 

Характер несправності Результат 

Хто 

проводив 

ремонт 

1     

2     

3     
 

 

 

 

 

7. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ТА НЕГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ 

Усі види після гарантійних ремонтів та технічного обслуговування течошукачів серії 

ВАРТА 5 проводить виключно підприємство-виробник (ТОВ «ТЕМІО»). Дані о проведенні після 

гарантійних ремонтів та технічного обслуговування записуються у таблиці 6.  

Таблиця 6  

Дата Проведені операції 

Хто проводив  

(посада, 

прізвище) 

Підпис 
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8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ 

Періодична державна повірка течошукачів, що перебувають в експлуатації проводиться не 

рідше 1 разу на рік у відповідності з вимогами  Наказу Мінекономрозвитку України від 

13.10.2016 р. № 1747 та Інструкції 621-12-14. Метрологія. Течошукачі ВАРТА 5. Методика 

повірки. Дані о проведенні державної повірки записуються у таблиці 7. 

Таблиця 7 

Дата 
Стан течошукача та відбиток клейма державного 

повірника 
ПІБ повірника 

Підпис 

повірника 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

9. УТИЛІЗАЦІЯ  ТЕЧОШУКАЧА  

Течошукач – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для 

повторної переробки та подальшого використання! 

Елементи конструкції поділяються на 5 груп: 

1. Транспортний чохол (зі шкірзамінника) та чохол (шкіряний) корпусу  

2. Металева конструкція вимірювального зонду,  елементи кріплення та з’єднувальні кабелі  

3. Пластмасовий ( АВС) корпус приладу 

4. АКБ 

5. Електронна схема 

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних 

пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 

5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на 

спеціалізовані пункти утилізації.  

Розбирання течошукача не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може 

проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів. 
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10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

 

Течошукач-газосигналізатор  ВАРТА 5-05 ____ 

 

Заводській номер___________________________,  

виготовлений у відповідності до технічних умов ТУ У 31.6-23161579-003-2004 та відповідає 

вимогам:  

а) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 

(затверджено Постановою КМУ від 13 січня 2016 року № 94);  

б) Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах (затверджено Постановою КМУ від 28 грудня 2016 

року № 1055);   

і визнаний придатним для експлуатації. 

Пароль для входу у меню газосигналізатора ВАРТА 5-05 L:  

1-го рівня у меню «Settings» - 4764,  

 2-го рівня у меню «Calibr.»   - 6982. 

Течошукач при випуску з виробництва налаштовано на визначення концентрацій газів: 

Гази, що контролюються Основний (повірочний) компонент 

Метан (СН4 )  

Окис вуглецю (СО)  

Сірководень (H2S)  

Кисень (О2 )  

 

 

Начальник ВТК                  ______________                    _________________ 
  особистий підпис                                  розшифровка підпису           

____________________ 
       рік, місяць, число  

 

Дата продажу             ______________               ______________                  ______________ 
                                                              рік, місяць, число                                 особистий підпис                                      розшифровка підпису           

  
  

 


