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ВСТУП 
Дана настанова з експлуатації (далі - настанова) призначена для вивчення принципу дії, будови 

і правил експлуатації сигналізатора  ВАРТА 1-03.14 “Диспетчер”  (далі  – сигналізатор).  
Настанова містить вказівки по забезпеченню вибухозахисту сигналізатора.  
В настанові містяться гарантії виробника і відомості про приймання.  
Перед встановленням і введенням в експлуатацію сигналізатора необхідно ознайомитись з 

даною настановою. 
 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Сигналізатор призначений для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних 
концентрацій горючих і токсичних газів (згідно з таблицею 1) в повітрі, а також температури 
повітря, видачі світлової і звукової сигналізації, для видачі електричних сигналів на зовнішні 
пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємних 
часток контрольованих газів або температури повітря. Сигналізатор складається з ПЕОМ з 
програмою «Варта-Диспетчер» (далі – управляюча програма), щитів управління і комутації ( далі 
ЩУК) та датчиків.  

1.2 Сигналізатор може застосовуватись для контролю загазованості повітря в газових 
котельнях, газокомпресорних станціях, громадських спорудах та інших об’єктах. 

1.3 Вимірювальні перетворювачі (далі – датчики) сигналізатора мають рівень вибухозахисту 
“підвищена надійність проти вибуху” за ГОСТ 12.2.020, що забезпечується видом вибухозахисту:  

– “вибухонепроникна оболонка” (d) за ГОСТ 22782.6 з маркуванням “2ExdІІВТ6/Н2”; 
–  “іскробезпечне електричне коло” (ic) за ГОСТ 22782.5 з маркуванням “2ExісdІІВТ6/Н2” 

(для датчиків температури) 
Датчики призначені для застосування у вибухонебезпечних зонах згідно з класифікацією 

НПАОП 0.00-1.32-01 “Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок”, в котрих можливе утворення вибухонебезпечних сумішей газів та парів з повітрям 
категорії ІІВ, групи Т6 за ГОСТ 12.1.011. ПЕОМ та ЩУК необхідно встановлювати в 
приміщеннях без підвищеної небезпеки (диспетчерська і т.д.) 
1.4 В залежності від кількості датчиків, що підключаються до ЩУК, вони виготовляються у 
наступних модифікаціях: 

– ЩУК-1 – для 24 датчиків з підключенням індивідуальних зовнішніх виконавчих пристроїв до 
кожного каналу; 

– ЩУК-2 – для 24 датчиків; 
– ЩУК-3 – для 48 датчиків; 
– ЩУК-4 – для 72 датчиків. 

1.5 Принцип дії датчиків: 
– напівпровідниковий – для датчиків метану, пропану (бутану), окису вуглецю, аміаку; 
– термохімічний – для датчиків горючих газів: метану, пропану (бутану), гексану (парів 
бензину, парів дизельного палива), водню  

1.6 Умови експлуатації сигналізатора:  
– температура навколишнього повітря – від мінус 30 оС до плюс 40 оС (для датчиків окису 
вуглецю та аміаку – від мінус 20 оС до плюс 40 оС, для датчиків горючих газів – від мінус 10 
оС  до плюс 40 оС, для  температурних датчиків – від мінус 30 оС до плюс 80 оС); 

– відносна вологість навколишнього повітря до 95 % при температурі 25 оС;  
– атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.);  

1.7 Режими роботи сигналізатора: 
«ЧЕРГУВАННЯ» - здійснюється безперервний контроль загазованості та температури 

середовища; 
«ТРИВОГА» - здійснюється включення аварійної (світлової, звукової) сигналізації та 

виконавчих пристроїв у разі перевищення довибухонебезпечних концентрацій газів (граничних 
концентрацій, температури) у контрольованому середовищі; 
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«ТЕСТ» - здійснюється перевірка працездатності сигналізатора, спрацювання пристроїв 
захисту, блокування і сигналізації. 

 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Контрольовані гази і пари та їх умовні позначення занесені в таблицю 1: 

Таблиця 1 
Горючі гази і пари Токсичні гази 

Контрольований компонент Умовне позначення Контрольований компонент Умовне позначення 
Метан СН4 Окис вуглецю СО 

Пропан (бутан) С3Н8 Аміак  NH3 
Водень Н2   

Гексан (пари бензину, пари 
дизельного палива) 

С6Н14 
  

2.2 Кількість датчиків, що підключаються — від 1 до 210. 
2.3 Кількість порогів спрацювання сигналізації — 2 (попереджувальна та аварійна). 
2.4 Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої основної похибки 
спрацювання сигналізації в нормальних умовах і в умовах впливу граничних робочих температур 
наведені в таблиці 2: 

Таблиця 2 
Номінальні значення 
порогів спрацювання 

сигналізації 
Границі допустимої основної абсолютної похибки 

спрацювання сигналізації 

Найменування 
компоненту 
газової суміші 

Поріг 1 Поріг 2 
За основним 

(повір очним) 
компонентом 
( 5 % НКГР) 

За іншими 
компонентами 
( 9 % НКГР) 

Для горючих газів 

В умовах 
впливу 

граничних 
робочих 

температур і 
відносної 
вологості 

( 7 % НКГР) 
1 2 3 4 5 6 

Метан 0,5 % об. 1,0 % об.  0,25 % об.  0,45 % об.  0,35 % об. 
Пропан (бутан) 0,2 % об. 0,4 % об.  0,1 % об.  0,18 % об.  0,14 % об. 
Окис вуглецю 0,005 % об. 0,01 % об.  0,002 % об. –  0,003 % об. 
Гексан  
(пари бензину, пари 
дизельного палива) 

0,1 % об. 0,2 % об.  0,05 % об.  0,09 % об.  0,07 % об. 

Водень 0,4 % об. 0,8 % об.  0,2 % об.  0,36 % об.  0,28 % об. 
Аміак (NH3-1) 20 мг/м3 60 мг/м3  25 % –  35 % 
Аміак (NH3-2) 200 мг/м3 500 мг/м3  25 % –  35 % 

Температура 
повітря 

70 0С 70 0С  5 0С –  10 0С 

 
Примітка: Значення порогів спрацювання встановлюється при випуску з виробництва і може 
бути змінено за вимогами замовника.  
 
2.5 Номінальна функція перетворення становить (для датчиків термохімічного принципу дії):  

С = а * Х, 
де Х – величина вихідного сигналу, В; 
C – величина об’ємної частки компоненту, що визначається, %; 
а – коефіцієнт пропорційності, що характеризує ступінь чутливості датчика до компоненту, що 
визначається, %/В 
Значення коефіцієнту пропорційності для компонентів, що визначаються:  
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метан – 0,47; пропан (бутан) – 0,27; водень – 0,38; гексан (пари бензину, пари дизельного 
палива) – 0,26. 

 
2.6 Споживана потужність, ВА, не більше:  

– сигналізатора (без урахування ПЕОМ) – 150; 
– датчика – 1,2. 

2.7 Напруга живлення, В:  
– ЩУК – змінного струму від 187 до 242; 
– датчика – 12±5. 

2.8 Габаритні розміри складових частин, мм, не більше:  
– ЩУК — 540х310х120; 
– датчика — 130х142х51. 

2.9 Маса складових частин, кг, не більше: 
– ЩУК — 9,5 
– датчика — 0,9. 

2.10 Час спрацювання сигналізації: для датчиків метану, пропану (бутану) не більше 60 с, для 
датчиків окису вуглецю та аміаку – 180 с, для датчиків горючих газів –120 с. 
2.11 Час прогріву сигналізатора – не більше 5 хв. 
2.12 Рівень звукового тиску при видачі звукового сигналу по осі звуковипромінювача на відстані 1 
м – не менше 85 дБа.   
2.13 Час безперервної роботи сигналізатора без технічного обслуговування -  не більше 6 місяців. 
2.14 Параметри комутованих електричних кіл: сила струму — до 5 А при застосуванні величини 
напруги змінного струму до 250 В або постійного струму до 28 В. Параметри комутованих 
електричних кіл для управління локальними світлозвукосигнальними пристроями (надалі – СЗСП) 
– не більше 100 мА при напрузі до 30 В постійного струму (опціонально). 
2.15 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ГОСТ 14254:  

– ЩУК – ІР31;  
– датчика – IР66. 

2.16 Кабель, що з’єднує датчик з ЩУК – мідний, багатожильний, типу КВВГ-4 або ПВС-4. 
Загальна довжина магістралі при відстані між датчиками 15 м та електроживленні від блоку 
управління означеної кількості датчиків наведена в інструкції з монтажу ИТЕМ.411712.001-02 
ИМ. 
Порядок створення загальної магістралі наведений в п. 8.3. 
2.17 Напівпровідникові датчики витримують вплив протягом 10  хв. перевантаження: 

– для датчиків метану – об’ємною часткою метану до 2,25 %; 
– та датчиків пропану (бутану) — об’ємною часткою до 0,9 %;;  
– для датчиків гексану (парів бензину, парів дизельного палива)– до 1 % без обмеження часу.  
– для датчиків окису вуглецю – об’ємною часткою окису вуглецю до 0,025 %; 
– для датчиків аміаку (NH3-1) — до 0,016 %;   
– для датчиків аміаку (NH3-2) — до 0,25 %;  

Час відновлення працездатності після перевантаження— не більше 10 хв. 
2.18 Сигналізатор нечутливий до впливу невимірюваних компонентів: 

– для датчика метану, пропану (бутану) та горючих газів — об’ємною часткою окису вуглецю 
та аміаку до 0,015 %;  

– для датчиків окису вуглецю та аміаку – об’ємною часткою метану до 2%, пропану до 
0,8 %,водню до 1,6 %, гексану (парів бензину, парів дизельного палива) до 0,3 %.  

2.19 Датчик має можливість підключатись до промислових контролерів серій І-7000, I-8000, 
NuDAM-6000, ADAM-5000 тощо без додаткових  пристроїв та адаптерів. За додатковою 
інформацією звертатися до фірми-виробника. 
2.20 Радіозавади, що створюються сигналізатором, не перевищують рівні, встановлені 
ГОСТ 23511.  
2.21 Сигналізатор стійкий до впливу електростатичних розрядів.  
2.22 Сигналізатор в транспортній тарі стійкий до впливу: 

– температури навколишнього повітря від мінус 30 оС до плюс 50 оС; 
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– відносної вологості до 98 % при температурі 25  оС; 
– транспортної тряски з прискоренням 30 м/с2 і частотою від 80 до 120 ударів за хвилину. 

2.23 Середнє напрацювання на відмову сигналізатора — не менше 60000 годин (для датчиків 
гексану (парів бензину, парів дизельного палива) – не менше 30000 год.).  
2.24 Повний середній строк служби сигналізатора — не менше 10 років. 
2.25 Середній термін відновлення працездатності сигналізатора технічним обслуговуванням або 
поточним ремонтом – не більше 1 год. (для датчиків гексану (парів бензину, парів дизельного 
палива) – не більше 3 годин). 
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3. СКЛАД СИГНАЛІЗАТОРА 
3.1 Комплект поставки сигналізатора наведений у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Позначення Назва Кількість Примітка 

 ПЕОМ 1 од. 
 Блок безперебійного живлення 1 од. 

за окремими  
замовленнями 

 
Перетворювач «USB – RS-232» DB9M
(або кабель модемний DB9F/DB9M) 

до 5 од. 

Управляюча програма  
«ВАРТА-Диспетчер»  

з електронним ключем захисту  
Guardant Sign 

1 комплект 
ИТЕМ.621174.001-02 

ЩУК-1/-2/-3/-4 до 5 од. 
ИТЕМ.413422.001-02 Датчик  СН4  від 1 до 120 од. 
ИТЕМ.413422.002-02 Датчик  СО від 1 до 120 од. 
ИТЕМ.413422.003-02 Датчик  С3Н8 від 1 до 120 од. 
ИТЕМ.413433.004-02 Датчик температурний від 1 до 120 од. 
ИТЕМ.413422.006-02 Датчик NH3-1 від 1 до 120 од. 
ИТЕМ.413422.007-02 Датчик NH3-2 від 1 до 120 од. 
ИТЕМ.413422.009-02 Датчик горючих газів від 1 до 120 од. 

відповідно до 
замовлення 

 
ГОСТ 24013-80 Узгоджувач  2 од.  

ДСТУ ГОСТ 1144-80 Шуруп 5х50 від 2 до 240 од.  
ГОСТ 26998-86 Дюбель 10х50 від 2 до 240 од.  

 Клема для внутрішнього заземлення 
Ø 3,2 

від 2 до 240 од.  

 Клема для внутрішнього заземлення 
Ø 4,2 

від 2 до 240 од.  

 Ключ шестигранний 4 х 70 від 1 до 120 од.  
ИТЕМ. 724151.007-02 Заглушка кабельного вводу 2 од.  
ИТЕМ.301112.001 Насадка повірочна 1 од. за окремими  

замовленнями 
ИТЕМ. 411712.001-02 Настанова з експлуатації 

Сигналізатори ВАРТА 1-03.14 
“Диспетчер” РЭ 

1 прим.  

ИТЕМ. 411712.001-02 Інструкція з монтажу Сигналізатори 
ВАРТА 1-03.14 “Диспетчер” ИМ 

1 прим.  

374-12-12 Інструкція 374-12-12. Сигналізатори 
газу ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03.14, 

ВАРТА 1-03.14 “Диспетчер” 
Методика повірки 

1 прим. за окремими  
замовленнями 
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4. СТРУКТУРНА СХЕМА СИГНАЛІЗАТОРА 

 

 
Мал.1   
 

Схема електричних з’єднань для сигналізатора, що працює з одним СОМ-портом (кількість 
датчиків, що підключаються до кожного СОМ порту – від 1 до 24) наведена у додатку Б.  
УВАГА! До кожного COM-порту ПЕОМ під’єднується відповідний СОМ порт ЩУКа (таблиця 4).  
 

Таблиця 4 
Назва СОМ порту ПЕОМ Тип ЩУКа Логічні адреси датчиків 

ВАРТА, які під’єднуються 
СОМ1 ЩУК-1 або ЩУК-2 1 – 24 
СОМ1,СОМ2 ЩУК-3, (ЩУК-1+ЩУК-1) 1 – 24; 25 – 48 
СОМ1,СОМ2,СОМ3 ЩУК-4 1 – 24; 25 – 48; 49 – 72 
СОМ1,СОМ2,СОМ3,СОМ4 ЩУК-4+(ЩУК-1 або +ЩУК-2) 1 – 24; 25 – 48; 49 – 72; 73 – 96 
СОМ1,СОМ2,СОМ3,СОМ4, 
СОМ5 

ЩУК-3+ЩУК4. 1 – 24; 25 – 48; 49 – 72; 73 – 96, 
97-120. 

 
Назва СОМ порту 
ПЕОМ 

Логічні адреси датчиків 
ВАРТА, які під’єднуються до 
відповідного СОМ порту 

* Логічні адреса модулів СЗСП, які 
відносяться до відповідних групп датчиків 
ВАРТА 

СОМ1 1-24 253,254 
СОМ2 25-48 251,252 
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СОМ3 49-72 249,250 
СОМ4 73-96 247,248 
СОМ5 97-120 245,246 
СОМХ  255 (Модуль 9065D)** 
* - Примітка: логічні адреси модулів співвідносяться з логічними адресами датчиків. Фізично, 
модулі СЗСП, можуть під'єднуватись до любого СОМ-порту. Номер СОМ-порту, до якого 
підєднано модуль,  визначається у файлі «Конфиг.tхt»; 
** - Примітка: модуль під'єднується до будь якого СОМ-порту у відповідності до конфігурації. 
Номер СОМ-порту, до якого під'єднано модуль, визначається у файлі «Конфиг. tхt»; 
 
Сигналізатор керує наступними типами виконавчих пристроїв: 

- світлозвукосигнальний пристрій (загальний), вентилятор, клапан відсічний НВ в різних 
комбінаціях від 1 до 4 од., клапан відсічний НЗ (1 од.) – керуються силовим модулем ЦВВ. 
Силовий модуль ЦВВ керує роботою 5-ти виконавчих пристроїв. 

- світлозвукосигнальні пристрої (локальні) від 1 до 120 од. використовуються для оповіщення 
про аварійну концентрацію газу в зоні, яку контролює датчик – керуються одним з каналів 
модулей ЦВВ № 254-245 (один модуль ЦВВ керує 12-ю локальними світлозвукосигнальними 
пристроями, що відповідають 12-ти конкретним датчикам).  
Вимоги до ПЕОМ: 

- Частота процесора – не менше 1 ГГц; 
- Операційна система WINDOWS ХР, 7; 
- Кількість COM-портів для підключення датчиків – від 1 до 9 шт; 
- Номери СОМ-портів в Диспетчері обладнання ПЕОМ – від 1 до 9;  
- В разі відсутності достатньої кількості СОМ портів на ПЕОМ, використовується кабель з 

перетворювачем інтерфейсів USB–RS-232 DB9M (див. Розділ 3).  
- Кількість USB-портів ПЕОМ для підключення електронного ключа захисту – 1од. 
- Обсяг оперативної пам’яті – не менше 2 Гб; 
- Обсяг пам’яті на жорсткому диску – не менше 250 Мб; 
- Інтегрований звук АС’97 (чи аналогічний); 
- Колонки акустичні настільні; 
- Режим дисплея 1280х1024; 
- Клавіатура, маніпулятор «миша»; 
- Блок безперебійного живлення. 
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5. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ СИГНАЛІЗАТОРА 
5.1 Принцип дії сигналізатора оснований на перетворенні концентрації контрольованого газу в 
електричний сигнал за допомогою датчиків. Управляюча програма здійснює порівняння величини 
сигналу від датчика із заданими пороговими значеннями і при їх перевищенні видає на екран 
ПЕОМ відповідний сигнал, виробляючи сигнали управління для світлової, звукової сигналізації і 
зовнішніх виконавчих пристроїв.  
5.2 Сигналізатор складається з ПЕОМ зі встановленою управляючою програмою, ЩУК і датчиків. 
Кількість датчиків та їх комбінація по типах визначається замовником в залежності від необхідної 
кількості контрольованих точок та компонентів. 
5.3 Датчики виконані в корпусах із алюмінієвого сплаву, ступень механічної міцності за ГОСТ 
22782.0 високий. В корпусі головки датчика розташований чутливий елемент, що реагує на 
наявність контрольованого газу в повітрі. Спосіб подачі контрольованого середовища до 
чутливого елементу – дифузійний. 
5.4 ЩУК виконаний в металевому корпусі. 
 
5.5 Управляюча програма “Варта-Диспетчер» (далі – програма). 
5.5.1 Призначення: 
Програма призначена для опитування датчиків «Варта1.03-14», аналізу отриманої інформації 
щодо концентрації вибухонебезпечних і токсичних газів у виробничих та інших приміщеннях. 
 Програма забезпечує: 
- Опитування та аналіз стану датчиків «Варта1.03-14»; 
- Обробку та відображення отриманої інформації на дисплеї ПЕОМ; 
- Видачу команд  на зовнішні виконавчі і сигнальні пристрої; 
- Реєстрацію (документування) нештатних подій, виявлених при роботі, та зберігання цієї 
інформації.   

5.5.2 Технічні характеристики: 
- Швидкість обміну за послідовним інтерфейсом: 2400/4800/9600/19200/38400/57600 Бод.; 
- Відображення відсутності датчика на панелі оператора – негайно після опитування датчика; 
- Відображення несправності датчика на панелі оператора – негайно після виявлення 

несправного датчика; 
- Видача керуючих впливів на локальні СЗСП – по завершенню поточного циклу опитування 

датчиків при виявленні «ПОРОГ 2»; 
- Видача керуючих впливів на силові виконавчі пристрої не пізніше, ніж після 3-х послідовних 

виявлень стану «ПОРОГ 2» (24-30 сек в залежності від швидкості роботи сигналізатора) від 
одного і того самого датчика; 

- Зберігання інформації про нештатні події за час роботи управляючої програми. До них 
відносяться:  

«ПОРОГ 2», «Блокировка», «Отказ». 
5.5.3 Підготовка до роботи і введення в експлуатацію: 
5.5.3.1 Установка електронного ключа захисту 
Ключ призначений для захисту управляючої програми від несанкціонованого використання і 
копіювання на інші комп’ютери. Для роботи ключа необхідно установити його драйвер: 
Переконатися у відсутності ключа в роз’ємі ПЕОМ і активувати файл «..\Ключ 
захисту\Driver\GrdDriversRU.msi» з інсталяційного диску і виконувати вказівки майстра 
установки. 

 Після успішного встановлення драйверів, вставте ключ в будь-який USB-роз’єм ПЕОМ. 
Наступні пункти актуальні при інсталяції ключа під функціонуванням за операційною системою 
Windows XP/7.  

 Windows сформує повідомлення «Виявлений новий пристрій».  Для активації майстра нового 
обладнання Windows потрібно клацнути лівою кнопкою «миші» на цьому повідомленні. У вікні, 
що з'явилося, виберіть опцію «Ні, не цього разу» і натисніть на кнопку «Далі». На наступній 
сторінці Майстра виберіть пункт «Автоматична установка» і натисніть на кнопку «Далі».  Майстер 
виконає необхідні дії. 
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 По закінченню установки натисніть на кнопку «Готово».  Після завершення роботи Майстра 
на ключі засвічується світлодіод, це свідчить про те, що драйвер ключа успішно встановлений, і 
ключ коректно розпізнаний операційною системою. На цьому інсталяція ключа завершена. 
5.5.3.2 Установка управляючої програми: 

 Перевірте наявність електронного ключа захисту в USB-роз’ємі; 
 Активувати файл  «..\Варта-диспетчер\setup.exe» з інсталяційного диску  й додержуйтеся 

вказівок майстра установки програми. 
УВАГА! Якщо для підключення ЩУК використовується перетворювач USB-RS232, необхідно 
встановити програмний драйвер перетворювачу USB-RS232, що знаходиться на диску, в 
комплекті з кабелем. Після цього в інтерфейсному вікні «Диспетчер устройств» ОС «Windows» 
з’явиться додатковий послідовний порт. Його номер необхідно встановити рівним номеру 
послідовного порту, вказаному на структурній схемі сигналізатора. 
5.5.3.3 Активація управляючої програми і робота оператора 

Завершити всі програми, що можуть працювати з використовуваними послідовними портами. 
Перевірте підключення обладнання до послідовних портів ПЕОМ і наявність живлення. 
Переконатись в наявності електронного ключа захисту в роз’ємі USB. Виконайте Пуск >> 
Програми >> TEMiО >> Варта-диспетчер. Виберіть швидкість роботи пристроїв сигналізатора. 
Натисніть кнопку «СТАРТ». 
5.5.4 Опис інтерфейсу управляючої програми 

Інтерфейс управляючої програми містить елементи, що відображаються постійно, та 
інформаційні вкладки, що викликаються оператором за необхідності.  

Постійно відображаються: 
 Кнопка «СТАРТ» - активує управляючу програму. Після натискання кнопки «СТАРТ» - 

кнопка «СТАРТ» замінюється на кнопку «СТОП». 
 Кнопка «СТОП» - зупиняє управляючу програму й закриває її. 
 Кнопка «Протокол» - відкриває вікно «Позаштатні події». 
 Кнопка «Инструкция» - відкриває вікно «Порядок дій оператора». При виникненні 
позаштатної події в ньому відображаються інструкції оператора по її усуненню. На кожну 
подію потрібна своя інструкція, що пишеться користувачем і зберігається у файлах каталогу 
управляючої програми «Отказ.txt», «Порог.txt» і «Блокировка.txt». 

 Кнопка «Настройка» – відкриває вікно «Конфігурація обладнання» із встановленими 
параметрами модулів ЦВВ, датчиків і послідовного порту. 

 Кнопка «Помощь» - викликає вікно «Варта-диспетчер - Допомога», де знаходиться інструкція 
користувача, пояснення можливих помилок, інформація про управляючу програму; 

 Кнопка «Выбор групп датчиков» - викликає випадаюче меню, в якому вибирають группу 
датчиків для відображення поточного стану цих датчиків. 

П’ять індикаторів груп датчиків: «Датчики 01-24», «Датчики 25-48», «Датчики 49-72», 
«Датчики 73-96», «Датчики 97-120»,  сповіщають оператора про позаштатні події, що виникли в 
межах групи датчиків зміною кольору. Зелений колір – всі датчики в нормі; жовтий колір – хоча 
б один датчик  видав сигнал «ПОРОГ 1»; червоний колір – хоча б один датчик видав сигнал 
«ПОРОГ 2К» або «ПОРОГ 2Т». Якщо в групі  одночасно один датчик видав сигнал «ПОРОГ 1», 
а інший - «ПОРОГ 2К» або «ПОРОГ 2Т», то колір індикатора буде червоний – що означає 
найвищий пріоритет небезпеки. 

Груповий індикатор силового модуля ЦВВ, що складається з наступних світлових полів: 
  «RL 1(2,3,4,5)» – відображає стан кожного з 5-ти силових виконавчих пристроїв. При 

включенні пристроїв, підключених до каналів RL 1, RL 2, RL 3, RL 4, RL 5 ці індикатори 
відображаються яскраво-червоними кольорами, при відключенні – темно-червоним.  

 «Силовий модуль ЦВВ № 255» – відображається яскраво-зеленими кольорами при справній 
роботі і яскраво-червоним у випадку відмови силового модуля ЦВВ, обриву лінії зв'язку, 
викривлення інформації, невідповідності цифрових виходів модуля заданому стану. 

 Випадаючий список «Скорость» призначений для вибору швидкості обміну інформацією з 
датчиками й модулями ЦВВ (установку швидкості необхідно виконати до натискання 
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кнопки «СТАРТ»). Швидкість роботи, обрана в управляючій програмі, повинна відповідати 
швидкості, на яку настроєні датчики й модулі ЦВВ.  

Кнопка «СТОП» зупиняє роботу управляючої програми. 
УВАГА! Після натискання кнопки «СТОП», «Протокол», «Инструкция», «Настройка», «Помощь» 
працювати не будуть. 
 

 
 

Мал. 2 - Відображення стану датчиків на вкладках управляючої програми 

Інформаційні вкладки «Датчики 01-24», «Датчики 25-48», «Датчики 49-72», «Датчики 73-
96», «Датчики 97-120» (мал. 2) викликаються за допомогою кнопки «Выбор групп датчиков» з 
випадаючим меню і призначені для відображення одержаної інформації від датчиків і контролю 
роботи локальних СЗСП. На кожній з них розташовуються групові індикатори 24-х датчиків і 
відповідні їм групові індикатори двох модулів ЦВВ (див. мал. 2). 

 

Груповий індикатор датчика складається з наступних світлових полів:  
 «Датчик №№»- відображається: 
 яскраво-синім кольором в момент опитування датчика управляючою програмою; 
 темно-синім при опитуванні іншого датчика. 

 «Порог 2» - відображається:  
 Темно-червоним кольором, якщо подія «Порог 2» відсутня; 
 Яскраво-червоним кольором, якщо виникла подія «Порог 2»; 
 Миготінням жовтого/зеленого кольорів, при перевищенні температури більше 70 0С. 

 «Порог 1» - відображається: 
 бордовим кольором, якщо концентрація газу нижча граничного рівня; 
 жовтогарячим кольором, якщо концентрація газу вище граничного рівня. 
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 «Норма» - відображається: 
 Яскраво-зеленим кольором при концентрації газу, що не перевищує «Порог 1»; 
 Миготінням жовтого/зеленого кольорів, якщо датчик перебуває в режимі «Прогрів» 

(пройшло менш ніж 1 хвилина після підключення живлення); 
 Темно-зеленим кольором, якщо активне світлове поле «Порог 2» або «Порог 1», або 

«Отказ», або «Линия». 
  «Отказ» - відображається: 
 темно-червоним кольором, якщо датчик справний або включений індикатор «Лінія»; 
 яскраво-червоним кольором при відмові датчика, обриві лінії зв'язку з ним, викривленні 

інформації; 
  «Линия» - відображається: 
 темно-жовтим кольором, якщо датчик був виявлений на початку роботи управляючої 

програми; 
 яскраво-жовтим кольором, якщо датчик не був виявлений управляючою програмою або не 

був підключений; 
УВАГА! При наведенні покажчика «миші» на груповий індикатор датчика відображається 

місце розташування цього датчика на об'єкті. Ця інформація міститься у файлі «Размещение.txt», 
розташованому в каталозі управляючої програми. Користувач може редагувати файл у 
відповідності зі своїми вимогами. 

Груповий індикатор модуля ЦВВ складається з наступних світлових полів: 
 «Датчик №№»  - відображається: 
 темно-червоним кольором при відсутності події «Порог 2» на ньому; 
 яскраво-червоним кольором при вмиканні локального СЗСП, що відповідає датчику, 

поблизу якого виявлена концентрація газу вище аварійного рівня або температура перевищує       
70 0С (подія «Порог 2»). 
  «Модуль ЦВВ №№» - відображається: 
 яскраво-зеленим кольором при справній роботі; 
 яскраво-червоним кольором у випадку відмови, обриву лінії зв'язку з ним, викривлення 

інформації. 
 

Вкладка «Детальное состояние датчика» (мал. 3) представляє в графічному й числовому 
вигляді виміряне значення напруги сенсора, рівнів «Порог 2», «Порог 1» і температури від 
обраного датчика. Існує можливість встановлення діапазону часу відображення вимірів від 1 до 60 
хв в графічному вигляді. Для активації процесу відображення детального стану датчика, спочатку 
необхідно вибрати датчик, вказавши його номер та натиснути кнопку «Включить опрос и запись». 
Після цього кнопка вибору номера датчика стає неактивною, кнопка «Включить опрос и запись» 
трансформується в кнопку «Выключить опрос» та розпочинається процес відображення 
детального стану обраного датчика в графічному і числовому вигляді з записом даних у файл 
«датчик №№.xls», що зберігається в каталозі управляючої програми. 
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Мал. 3 - Вкладка «Детальное состояние датчика» 
 
Вкладка «Структурная схема» відображає структуру сигналізатора. Файл «Структура.jpg» 

перебуває в каталозі управляючої програми. Замість структурної схеми можна вставити в цю 
панель будь-яке зображення. Наприклад - план об'єкту, мнемосхема виробництва із вказівкою 
місць розташування датчиків, локальних світлозвукосигнальних пристроїв, силових виконавчих 
пристроїв, шляхів евакуації й т.д. Для цього потрібно створити графічний файл із таким же ім'ям і 
розширенням  “JPG”, і розмістити його в каталозі управляючої програми. 
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Мал. 4 - Вкладка «Структурна схема»  
 
5.5.5 Робота управляючої програми при виникненні позаштатних подій 

«Отказ» визначає виявлення викривленої або відсутньої інформації в лінії зв’язку з 
датчиком. Світлове поле «Отказ» групового індикатора датчика, написи на кнопках «Протокол», 
«Инструкция», відповідний індикатор позаштатних подій на вкладках («Датчики №№-№№») 
відображається яскраво-червоними кольорами. Відтворюється звуковий сигнал з файлу 
«Отказ.wav», розташованого в каталозі управляючої програми. 

 «Порог 2». Якщо подія викликана перевищенням аварійного рівня концентрації газу або 
температури, світлове поле «Порог 2» групового індикатора відповідного датчика, написи на 
кнопках, «Протокол», «Инструкция»  відображаються яскраво-червоними кольорами. Якщо подія 
спровокована підвищенням температури навколишнього середовища поблизу датчика більше ніж 
70 0С, світлове поле «Порог2» його групового індикатора миготить жовтим/зеленими кольорами. 
Відповідний індикатор позаштатних подій на вкладках («Датчики №№-№№») відображається 
яскраво-червоними кольорами. Відтворюється звуковий сигнал з файлу «Порог.wav». 
Управляюча програма застосуванням модулю ЦВВ активує локальне СЗСП, що відповідає 
датчику, який виявив аварійну концентрацію або температуру. При цьому індикатор «Датчик 
№№» на груповому індикаторі модуля ЦВВ відображається яскраво-червоними кольорами. 

 «Блокировка» визначає три послідовні виявлення стану «Порог 2» від одного і того самого 
датчика. В активному стані будуть перебувати всі індикатори й локальні СЗСП, задіяні раніше для 
оповіщення оператора й персоналу про події «Порог 2». Сигналізатор переходить в режим 
«ТРИВОГА», відтворюється звуковий сигнал з файлу «Блокировка.wav». 

Через силовий модуль ЦВВ включаються виконавчі пристрої (канали № 1-4 підсвічуються 
яскраво-червоними кольорами, а 5-й – темно-червоним). 

«Порог 1». Не є позаштатною подією, але управляюча програма попереджає оператора про 
виявлену порогову концентрацію. Світлове поле «Порог1» групового індикатора відповідного 
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датчика відображається жовтогарячими кольорами. Відтворюється звуковий сигнал з файлу 
«Поріг.wav». 

УВАГА! Реакція управляючої програми на події «Отказ», «Порог 2», «Блокировка» 
регламентується їхнім пріоритетом. Найменшим пріоритетом є подія «Отказ», найбільшим - 
«Блокировка». Таким чином, при виникненні декількох позаштатних подій на різних датчиках 
однієї вкладки одночасно, звуковий сигнал й індикатори позаштатних подій на вкладках 
повідомлять про позаштатну подію з більшим пріоритетом. 
5.5.6 Робота оператора при виникненні позаштатних подій 

При виникненні позаштатної події необхідно: 
1. Ідентифікувати позаштатну подію по індикаторах, що активовані управляючою програмою і 

по відтвореному звуку; 
2. Натиснути кнопку «Инструкция» і виконати необхідні заходи щодо «Порядку дій 

оператора»; 
3. За необхідністю натиснути кнопку «Протокол» та ознайомитися з детальною інформацією у 

вікні «Позаштатні події». У ньому відображається час виявлення події, № датчика й назва події. 
Ця ж інформація зберігається у файлі «[дата] [час] Протокол.txt», розташованому в папці «reports» 
каталогу управляючої програми. 
 
5.5.7 Можливі несправності 

Події, пов'язані з відмовами обладнання, наявністю перешкод у лінії й т.д. фіксуються 
управляючою програмою. Для відновлення працездатності необхідно вивчити наступні ознаки 
несправної роботи та методи їх усунення. 
1. Після старту управляючої програми групові індикатори, що відповідають підключеним 
датчикам, формують світловий сигнал «Лінія» - управляюча програма не може виявити ці 
пристрої, або відбувся збій обладнання. Усуньте відмову по наведеній в наступному пункті 
методики. 

2. В процесі роботи управляючої програми можуть виявлятися відмови датчиків. Відкрийте 
протокол  роботи управляючої програми (кнопка «Протокол») та визначте код помилки, що 
спричинила відмову. Існують наступні коди помилок: 
 №2, 8, 11, 25 - некоректна робота із СОМ-портом. Для усунення перевірте настройки 
послідовного порту, підключення перетворювачів інтерфейсів RS-232/RS-485, і активуйте 
управляючу програму знову. 

 № 12,15 - відсутність датчика на лінії зв'язку. Перевірте настройки датчиків, правильність 
підключення, наявність живлення. 

 № 3...7 - викривлення інформації в лінії. Перевірте правильність підключення пристроїв 
сигналізатора, електричні ланцюги і наявність живлення. 

3. Індикатори справності модулів ЦВВ підсвічені червоним кольором. Це може бути спричинено: 
 некоректною роботою з СОМ-портом. Для усунення перевірте настройки СОМ-порту ПЕОМ, 
правильність монтажу за допомогою інструкції з монтажу, і активуйте управляючу програму 
знову; 

 відсутністю модуля на лінії зв'язку. Перевірте настройки модуля за допомогою Інструкції з 
монтажу, правильність і надійність підключень, наявність живлення; 

 викривленням інформації в лінії. Перевірте правильність і надійність підключень пристроїв 
сигналізатора, наявність живлення; 

 невідповідністю стану цифрових виходів модуля заданому (внаслідок збою модуля ЦВВ по 
причині тимчасової втрати живлення). Для усунення зупинить та активуйте управляючу 
програму знову. 

4.Окрім апаратних помилок пристроїв сигналізатора можуть виникати помилки самої управляючої 
програми. Найчастіше вони пов’язані з некоректним встановленням її на ПЕОМ або видаленням 
файлів, необхідних для її роботи. До таких помилок відносяться наступні повідомлення: 
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Таблиця 5 
1. Для всіх версій управляючої програми: 

Помилка відкриття 
файлу «options.ini» 

Причина: Управляюча програма не може виявити у своєму каталозі файл
настройки сигналізатора, або він ушкоджений. 
Усунення: Переустановіть управляючу програму 

Помилка відкриття 
файлу 
«Размещение.txt» 

Причина: Управляюча програма не може виявити у своєму каталозі файл із
інформацією про розміщення датчиків на об'єкті, або він ушкоджений. 
Усунення: Створіть файл заново, або переустановіть управляючу програму. 

Помилка відкриття 
файлу 
«Протокол.txt» 

Причина: Управляюча програма не може створити/відкрити файл звіту. 
Усунення: Перевірте наявність вільного місця на жорсткому диску. 

Помилка відкриття 
файлу 
«Порог.wav» 

 Причина: Управляюча програма не може виявити у своєму каталозі файл
звукового супроводу події «Порог 1/Порог 2», або він ушкоджений. 
Усунення: Переустановіть управляючу програму 

Помилка відкриття 
файлу 
«Блокировка.wav» 

Причина: Управляюча програма не може виявити у своєму каталозі файл
звукового супроводу події «Блокировка», або він ушкоджений. 
Усунення: Переустановіть управляючу програму 

Помилка відкриття 
файлу «Отказ.wav» 
 

Причина: Управляюча програма не може виявити у своєму каталозі файл
звукового супроводу події «Отказ», або він ушкоджений. 
Усунення: Переустановіть управляючу програму 

Помилка відкриття 
файлу «Порог.txt» 
 

Причина: Управляюча програма не може виявити у своєму каталозі файл із
порядком дій оператора в події «Порог 2», або він ушкоджений. 
Усунення: Створіть файл заново 
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6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ 
6.1 Вибухозахист датчика забезпечується таким видом вибухозахисту: “вибухонепроникна 
оболонка” (d) за ГОСТ22782.6 та «іскробезпечне електричне коло» (ic) за ГОСТ 22782.5 (для 
датчика температури) а також виконаннями загальних вимог до вибухозахищеного 
електрообладнання відповідно ГОСТ 22782.0, а саме: 

– електричні частини датчика розміщені в вибухонепроникній оболонці, що має високу ступінь 
механічної міцності згідно ГОСТ 22782.0, витримує тиск вибуху і виключає його передавання в 
оточуюче вибухонебезпечне середовище; 

– міцність вибухонепроникної оболонки перевіряється шляхом пневматичних випробувань 
надлишковим тиском при її виготовленні; 

– оболонка складається з двох відділень: відділення процесора та  головки датчика з вільним  
об’ємом 145 см3 та 5 см3  відповідно; 

– вибухонепроникність відділень оболонки забезпечується використанням плоско-фланцевих, 
різьбових та клейових з’єднань. На кресленні засобів вибухозахисту (Додаток А) ці з’єднання 
позначені словом “Взрыв” з наведенням вимог і параметрів згідно ГОСТ 22782.6: максимальної 
ширини (W1) та мінімальної довжини щілини (L1, L2), осьової довжини різьби та кількості ниток 
різьби в зчеплені, довжини герметизованого з’єднання та інше; 

– вибухонепроникність головки датчика забезпечена застосуванням щілинного 
вогнеперешкоджувача (фільтру) та його герметичного з’єднання з кришкою;  

– захист різьбових вибухонебезпечних з’єднань, позначених “Взрыв”, від самовідгвинчування 
забезпечується клейовим стопорінням; 

– ступінь захисту від зовнішніх впливів відповідно до п.2.16 забезпечено ущільненням кабелю 
і з’єднання “кришка-корпус” еластичними гумовими кільцями, а також різьбовими з’єднаннями 
деталей корпусу, герметизованих клеєм К-300; 

– оболонка датчика має внутрішній і зовнішній  заземлювальні  затискачі,   виконані за 
ГОСТ 21130, та позначені знаками заземлення; 

– болти  кріплення, струмопровідні та заземлювальні затискачі захищені від 
самовідгвинчування  за допомогою пружинних шайб; 

– на знімній кришці  датчика  є попереджувальний напис “УВАГА! Відкривати після 
відключення від мережі”, на корпусі – маркування вибухозахисту 2ЕхdІІСТ6, виконане  згідно з 
ГОСТ 12.2.020;  

– максимальна температура на зовнішній поверхні оболонки датчика, а також внутрішніх 
частин не перевищує допустиму ГОСТ 22782.0 для температурного класу електрообладнання Т6 
(850С); 

– в електричній схемі датчиків відсутні іскронебезпечні елементи; 
–  регулювальні гвинти підстроювальних резисторів фіксуються фарбою.   

6.2 Вид вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло»: 
– включенням у вихідні мережі плати процесора обмежувача струму і напруги до плати 

сенсора, вибором елементів електронної схеми, а також виконанням конструкції датчика  згідно з 
вимогами ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5. 

– обмеження напруги і струму в іскробезпечних електричних колах датчика забезпечується 
застосуванням дублюючого обмежувача напруги і обмежувача струму, що складається з  
резистора, стабілітронів і запобіжника. 

– конструкція іскробезпечних елементів, печатний і навісний монтаж датчика виконані згідно 
з вимогами ГОСТ 22782.5. Іскробезпечні елементи навантажені не більше 2/3 від допустимих 
значень струму, напруги чи потужності. Зазначені елементи  розташовані на окремій платі і залиті 
термореактивним компаундом з товщиною шару покриття не менше 2 мм. 

– струм обмежується резистором до значення не більше 10 мА. 
6.3 Загальний вид і засоби вибухозахисту датчиків і сенсора наведені у додатку А. 
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7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ ПРИ МОНТАЖІ 
7.1 Монтаж сигналізатора повинен виконуватись спеціалізованим підприємством згідно з 
проектним рішенням, настановою з експлуатації, «Правилами будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 0.00-1.32-01), «Правилами безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 0.00-1.21-98) і «Інструкцією з монтажу 
електрообладнання, силових і освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон» (ВСН 332-74). 
7.2 Датчики необхідно встановлювати в зонах приміщень, згідно з розділом «Призначення та 
галузь застосування». 
7.3 Перед тим як приступити до монтажу датчика, необхідно здійснити його зовнішній огляд. При 
цьому слід звернути увагу на: 

– наявність маркування вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту 
повинні бути контрасними і зберігатись весь строк служби виробу;  

– відсутність пошкоджень оболонки; 
– відсутність пошкоджень (тріщин, відколів, розкришування) вогнеперешкоджувача (фільтру) 
головки датчика; 
– наявність всіх кріпильних елементів; 
– наявність та цілісність ущільнення  в з’єднанні “кришка-корпус”;  
– стан ущільнюючих пристроїв кришки та кабельних вводів;  
– наявність заземлюючих пристроїв. 

Потрібно перевірити стан вибухозахисних поверхонь кришки і корпусу датчика. На цих поверхнях 
не повинно бути раковин, тріщин, механічних пошкоджень, покриття фарбою.  
7.4. Всі монтажні роботи необхідно проводити при відключеному живленні датчика. Для монтажу 
застосувати кабель круглого перерізу з зовнішнім діаметром від 4 мм до 9 мм. За додатковою 
інформацією звертатися до інструкції з монтажу ИТЕМ. 411712.001-01 ИМ.  
Ущільнення кабелю мусить бути виконано дуже ретельно, тому що від цього залежить 
вибухонепроникність оболонки датчика. 
7.5. Жили кабелю повинні бути опаяні та введені в клемник до упору ізоляції жили. 
7.6 Датчик повинен бути заземлений за допомогою заземлюючих пристроїв. Перехідний опір між 
заземлюючим затискачем та кожною металевою частиною оболонки, повинен бути не більше     
0,1 Ом. 
7.7 По завершенні монтажу перевіряється величина опору заземлюючого пристрою, що повинна 
складати не більше 4 Ом. 
7.8 Кришку датчика, що знімалась при монтажі, необхідно встановити на місце, і звернути увагу 
на її повне прилягання до корпусу, а також перевірити стан кріплення кабелю (кабель не повинен 
висмикуватись і провертатись у вузлі ущільнення). Провести пломбування, за необхідності. 
7.9 По завершенню монтажу перевірити відсутність в датчиках невикористаних кабельних вводів .  
УВАГА! Невикористаних кабельних вводів в датчиках не повинно бути. 
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8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
8.1 Забезпечення вибухозахисту при експлуатації 
8.1.1 При експлуатації сигналізатора (датчика) необхідно керуватись вимогами НПАОП 0.00-1.32-
01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». 
8.1.2 При експлуатації датчика необхідно підтримувати його працездатний стан і виконувати всі 
заходи в повній відповідності до розділів «Забезпечення вибухозахисту» і «Забезпечення 
вибухозахисту при монтажі». 
8.1.3 УВАГА! Випробувати датчики сигналізатора за допомогою запальничок та 
експлуатувати датчики з пошкодженими деталями або несправностями КАТЕГОРИЧНО 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 
8.2 Датчики можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах, якомога ближче до можливих 
джерел витоків газу у вертикальному положенні, головкою датчику донизу. 
 

УВАГА! 
Забороняється використовувати датчики з однаковим логічним номером (логічний номер датчика 
вказується на шильдику додатково до заводського номеру). При повторному замовленні датчиків 
до вже існуючого сигналізатора необхідно вказувати логічний номер датчика (вільний або той, 
що потрібно замінити), щоб уникнути можливості підключення кількох датчиків з однаковими 
логічними номерами до загальної магістралі. 

 
8.3 Електричні з’єднання датчиків  виконуються кабелем типу КВВГэ-4 (екранований) або ПВС-4 
(неекранований) послідовно створюючи загальну магістраль.  
Для диференційного сигналу (“+DATA” і “-DATA”) при загальній довжині більше 40 м 
рекомендується використовувати екранований кабель, наприклад FTP stranded(solid) 4..10 pair 24 
AWG або стаціонарний телефонний кабель, наприклад ТСВ 10х2х0.4 або КВВГэ-4. В кінцевому 
датчику загальної магістралі на вільному від кабелю боці клемника встановлюються узгоджувачі, 
що входять в комплект поставки, згідно зі схемою, наведеної на малюнку № 5.  
 

 
  

мал. 5 Схема узгодження загальної магістралі 
 
8.4 Допускається підключення додаткових пристроїв до загальної магістралі датчиків. При цьому 
загальна кількість пристроїв, що під’єднані до загальної магістралі, не повинна перевищувати 32 
одиниць. 
8.5 Підготовка і включення сигналізатора в роботу. 
8.5.1 Під’єднати кабель електроживлення до відповідних клем електроживлення ЩУК. 
8.5.2 У випадку використання блоку безперебійного живлення (надалі - ББЖ) підключити 
штатний кабель від виходу ББЖ до клем електроживлення ЩУК. 
8.5.3 Подати живлення на прилад. При цьому на передній панелі блоку ЩУК повинен засвітитися 
світловий сигнал «220В» або «МЕРЕЖА». Активувати управляючу програму на ПЕОМ – 
натиснути кнопку «СТАРТ». Під час прогріву (не більше 5 хв) можливо спрацювання світлової і 
звукової сигналізації. В цьому випадку необхідно натиснути кнопку СТОП та дочекатись повного 
прогріву.  
В стані контролю при відсутності датчика на будь-якому з каналів, засвічується жовтий світловий 
сигнал ЛІНІЯ. 
При значеннях температури повітря і об’ємної частки вимірюємої величини в повітрі 
контрольованих зон менше порогового (ПОРОГ 1) у відповідних каналах засвічується зелений 
світловий сигнал НОРМА.  
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8.5.4 Після тривалого зберігання сигналізатор необхідно ввімкнути та витримати перед 
експлуатацією протягом 15-20 хв. 
8.6 Можливі несправності під час експлуатації приладів та способи їх усунення наведені у 
таблиці 6: 

Таблиця 6 
Характер  несправності Можлива причина Спосіб усунення 

Сигналізатор видає сигнал «ОТКАЗ» 
1. Обрив лінії зв’язку 
датчика зі ЩУКом 
2. Несправність датчика 

Відновлення лінії 
зв’язку 
Заміна датчика 

При спрацюванні сигналізації не видаються 
сигнали на зовнішні пристрої 

1. Несправність ЩУКа 
2. Несправність лінії 
зв’язку сигналізатора з 
зовнішніми пристроями 

Ремонт ЩУКа 
Відновлення лінії 
зв’язку 

 
8.7 УВАГА! Ситуації, яких необхідно уникати при використанні датчиків сигналізаторів: 

 впливу випарів кремнійорганічних сполук (парів силікону, тощо) та експлуатації в 
приміщеннях з високою концентрацією висококорозійних випарів (фтору, сірки; фосфору, 
миш’яку, сірководню тощо); 
 прямого контакту з водою та бризками морської води; 
 експлуатації в середовищі з дуже низьким вмістом кисню (менш ніж 18%); 
 конденсації води на поверхні корпуса сенсора; 
 експлуатації в середовищі з високою концентрацією горючих газів (більше ніж НКПР); 
 тривалого випливу несприятливого середовища (при дуже високій вологості, надзвичайних 

температур, тощо);  
 ударних навантажень. 
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9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
9.1. Технічне обслуговування сигналізатора  має проводитися за межами вибухонебезпечної 

зони в обсягах та з періодичністю, що вказані в таблиці 7. 
Таблиця 7 

Вид технічного обслуговування 

№ 
опер 

Зміст операцій 
технічного 

обслуговування 

Номер 
пункту 
істру- 
кції 

Щоденне 
обслуговування 
(при здаванні- 
прийманні 
зміни.) 

Щомісячне 
обслугову- 

ання (1р/міс.) 

Піврічне 
обслугову- 
вання 

(1р/6 міс.) 

Довідково: 
державна 
повірка 

(1р/6 чи 12 
міс) 

1 
Перевірка 
загазовано-сті 
приміщень об’єкту. 

 Перед монтажем + + 

2 Зовнішній огляд 9.5.1 + + + + 

3 
Визначення стану 
сигналізатора 

9.5.2 +    

4 

Видалення забруднень
на елементах 
сигналізатора, 
перевірка мембрани 
датчика та її чищення 

9.5.3 при небхідності + +  

5 

Перевірка 
спрацюван-ня 
пристроїв захисту, 
блокування і 
сигналі-зації 

9.5.4  + +   

6 

Перевірка сигналі-
затора загазованості 
на відповідність 
вста-новленим 
параметрам  

9.5.5   +  

7 
Перевірка електри-
чного опору ізоляції 374-12-12    

+ 
(при первинній 

повірці) 

8 
Перевірка 
функціонування 374-12-12    + 

9 

Контроль основної 
похибки і часу спра-
цювання 
сигналізації 

374-12-12    + 

9.2 Піврічне обслуговування сигналізатора рекомендовано проводити напередодні 
проведення повірки і тільки спеціалізованою організацією, що має відповідний сертифікат чи 
представниками фірми-виробника у відповідності до вимог даної інструкції 

9.3 Щоденне обслуговування проводиться навченими працівниками експлуатанта, 
щомісячне – інженером КВПіА експлуатанта. 

9.4. Послідовність виконання операцій що рекомендується під час проведення піврічного 
технічного обслуговування:1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 5. 
 
9.5 Зміст операцій обслуговування: 

9.5.1 Зовнішній огляд (щоденно при здаванні - прийманні зміни) 
При проведенні зовнішнього огляду необхідно переконатись у відсутності пошкоджень та 

інших дефектів, що заважають нормальному функціонуванню сигналізатора або призводять до 
порушень вимог безпеки праці, виробничої санітарії і охорони навколишнього середовища та 
порушують його вибухозахист, а саме перевірити: 

цілісність корпусів ПЕОМ, ЩУК та датчиків (вимірювальних перетворювачів), відсутність 
на них тріщин, зминань, корозій та інших пошкоджень, вироби повинні знаходитись в 
нормальному стані і чистоті; 
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наявність всіх деталей кріплення і їх елементів, надійність монтажу елементів сигналізатора 
до конструкцій об'єкта; 

наявність і цілісність пломб (якщо вони були встановлені); 
наявність маркування вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту 

повинні бути контрастними і зберігатися весь термін служби виробу; 
стан ущільнення кришки та кабельних вводів (кабель не повинен висмикуватись і 

провертатись у вузлі ущільнення); 
відсутність попадання на ПЕОМ, ЩУК, датчики та з'єднуючі магістралі води, вологи та 

інших рідин, парів, аерозолів. При виявленні – видалити забруднення, по можливості усунути 
причини забруднення. 

9.5.2. Визначення стану сигналізатора (щоденно при здаванні - прийманні зміни) 
Справний стан сигналізатора визначається по індикаторах на відповідних вкладках на екрані 

ПЕОМ: 
- Індикатори «Датчики 01-24», «Датчики 25-48», «Датчики 49-72», «Датчики 73-96», «Датчики 97-
120»  відображаються темно-зеленим кольором (при відсутності позаштатної події); 
- Груповий індикатор силового модуля ЦВВ відображається: 
 «RL 1(2,3,4)» – темно-червоним; 
 «RL 5» – яскраво-червоним; 
 «Силовий модуль ЦВВ № 255» – яскраво-зеленими. 

- Групові індикатори датчиків на всіх перевіряємих вкладках відображаються:  
 «Датчик №№» – ясно-синім кольором в момент опитування датчика управляючою 

програмою, темно-синім при опитуванні іншого датчика; 
 «Порог 2» – темно-червоним кольором; 
 «Порог 1» – бордовим кольором; 
 «Норма» – яскраво-зеленим кольором (або темно-зеленим кольором, якщо активне світлове 

поле «Линия» чи «Отказ»); 
 «Отказ» – темно-червоним кольором; 
 «Линия» – темно-жовтим кольором, чи яскраво-жовтим кольором, якщо лінія вільна 

(датчик не підключений). 
- Груповий індикатор модуля ЦВВ відображається: 
  «Датчик №№» – темно-червоним кольором;  
  «Модуль ЦВВ №№» – яскраво-зеленим кольором. 

9.5.3 Видалення забруднень на елементах сигналізатора, перевірка фільтру (захисної 
решітки) датчика та їх чищення (при необхідності, але не рідше 1 раз на місяць) 
Видалення забруднень з елементів сигналізатора та з’єднуючих магістралей здійснюється шляхом 
змітання пензлями та протирання фланеллю. При необхідності дозволяється змочувати фланель у 
мильно-водяному розчині з наступним протиранням «насухо». 
Фільтр (решітка датчика ТоС) повинні бути без деформувань та забруднень. Чарунки решітки 
повинні мати однаковий розмір. 
Для їх чищення необхідно відгвинтити кришку головки датчика та видалити пил, забруднення 
наступними способами: 
– струменем сухого стисненого повітря (направляючи його на внутрішній бік фільтра чи захисної 
решітки) тиском не більше 0,2 МПа протягом необхідного часу; 
– за допомогою сухого пензля зняти забруднення з фільтра (решітки датчика ТоС) та побутовим 
пилососом відсмоктати його залишки. 
Якщо фільтр чи решітка струменем стиснутого повітря очищуються недостатньо, то їх необхідно 
промити з використанням пензля у мильно-водяному розчині з послідуючою ретельною 
просушкою стиснутим повітрям (для виключення хибного спрацювання датчика). 
Застосування розчинників (ацетон, уайт-спиріт) забороняється! 
Після очистки кришку головки датчика встановити на місце. 

 

9.5.4. Перевірка спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації (під час 
проведення щомісячного та піврічного обслуговування, режим «ТЕСТ») 
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Перевіряється у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.20-98 п.4.12.10 та проводиться при 
справному стані сигналізатора (п.9.5.2). 

Для цього: 
а) зупиніть управляючу програму (натисніть кнопку «СТОП»); 
б) активуйте утиліту діагностики модулів ЦВВ «9000 Utility», для чого натисніть кнопки 

оболонки Windows: Пуск >> Програми >> TOPSCCC >> 9000 Utility >> 9000.exe (установник 
утиліти діагностики знаходиться на дисках «Варта-диспетчер» та Expert Driver&Utility); 

в) виконайте налаштування програми на пошук необхідних модулів ЦВВ. Для чого виберіть 
меню «СОМ Port». У вікні, що відкрилося, «COM port settings» виберіть необхідний номер СОМ-
порту, встановіть швидкість роботи 9600 (група «BaudRate settings»), вкажіть формат контролю 
суми «Yes» (група «Checksum Enabled») і таймаути команд не менше 50 мс (група «Time Out 
Settings»). Закрийте вікно (натисніть кнопку ОК).  

г) активуйте пошук пристроїв, підключених до вибраного СОМ-порту натиснувши кнопку 
«Start search». 

 
 

Програма просканує адреси пристроїв від 0 до 255. По завершенні пошуку у вікні 
відобразяться назви пристроїв із вказаними налаштуваннями. Виявлені датчики у полі «Name» 
відображаються як ‘7017’, модулі ЦВВ – як ‘9042D’, силові модулі ЦВВ – як ‘9065D’.  

УВАГА! Адреси модулів ЦВВ, датчиків та номер СОМ-порта повинні відповідати 
структурній схемі сигналізатора (див. мал. 4). 

д) клацніть два рази лівою кнопкою маніпулятора «миша» на рядку, що відповідає силовому 
модулю ЦВВ 9065D. Відкриється вікно «9065D Configuration». 

 

 

е) натисніть на кнопку «Extend Control». В групі «DO Status» будуть відображені кнопки 
управління реле модуля «DO0», «DO1», «DO2,» «DO3», «DO4». 

є) натисніть на кожну з цих кнопок послідовно. Червоний колір (активний стан) означає 
увімкнений стан контактів силового реле. Повинні спрацювати силові виконавчі пристрої. 
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Перевірити їх спрацювання по відповідним ознакам. При необхідності перевірте параметри 
управляючих сигналів на вихідних контактах модуля 9065D («RL1(2,3,4,5) NO», 
«RL1(2,3,4,5)COM»). 

з) для перевірки спрацювання локальних світлозвукосигнальних пристроїв виконайте дії з 
модулями ЦВВ 9042D, аналогічні діям для силового модуля ЦВВ 9065D та вказані вище. 

ж) переведіть сигналізатор в режим «ЧЕРГУВАННЯ», для чого: 
 повторним натисканням на кнопки «DO0», «DO1», «DO2,» «DO3», «DO4» переведіть їх 

у неактивний стан; 
 переведіть силові виконавчі пристрої у вихідне положення; 
 натисніть кнопки «Ехіt» у вікнах «9065D Configuration», «9000 Utility» та активуйте 

управляючу програму знову, після самотестування сигналізатор перейде в режим 
«ЧЕРГУВАННЯ». 

9.5.5. Перевірка сигналізатора загазованості на відповідність встановленим параметрам 
(під час проведення піврічного обслуговування) 

Проводиться у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.20-98 п.4.12.11. Перевіряється час 
спрацювання сигналізації та параметри управляючих сигналів і перекомутацій 

а) зібрати схему за мал.6 
 

1    2    3    4    5    7    6    9    1    0    8    

 

Мал.6 Схема контролю характеристик сигналізатора  
1 - балон з ПГС; 2 - редуктор; 3 - вентиль; 4 - ротаметр;  5 - повірочна насадка; 6 – центральний 
блок сигналізатора (ПЕОМ з управляючою програмою); 7 - вимірювальні перетворювачі; 8 - 
прилад електровимірювальний комбінований; 9 - перетворювачі RS232/RS485; 10 – модуль 
цифрового вводу - виводу 
 

б) відкрити балон з ПГС № 3 (при справному сигналізаторі забезпечує його гарантоване 
спрацювання) з компонентами в залежності від вимірювального перетворювача (датчика) що 
перевіряється, за допомогою вентиля встановити витрату ПГС 0,4±0,1 дм3/хв., продути насадку не 
менше 1хв; 

в) встановити (при необхідності за допомогою штанги-подовжувача) повірочну насадку на 
головку датчика і одночасно увімкнути секундомір. 

г) у момент спрацювання сигналізації, що відповідає ІІ-му порогу одночасно: 
 засвічуються яскраво-червоним кольором написи на кнопках «Протокол», «Інструкція»; 
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 засвічується яскраво-червоним кольором індикатор «Датчики 01-24» («Датчики 25-48», 
«Датчики 49-72», «Датчики 73-96», «Датчики 97-120» – у відповідності з розташуванням 
датчика що перевіряється); 

 засвічується жовтогарячим кольором світлове поле «Порог 1», яскраво-червоним 
кольором світлове поле «Порог 2» групового індикатора датчика що спрацював 
(перевіряється); 

 відтворюється звуковий сигнал з файлу «Порог.wav»; 
 спрацьовує локальне СЗСП, що відповідає датчику, який виявив аварійну концентрацію 

або температуру (котрий перевіряється). 
д) зафіксувати показники секундоміра, що не повинні перевищувати: 
 60 секунд – для датчиків метану та пропану; 
 120 секунд – для датчиків гексану; 
 180 секунд – для датчиків окису вуглецю та аміаку. 
е) через 30 секунд після спрацювання та безперервної видачі сигналізації ІІ-го порогу 

(виявлення послідовно трьох станів «Порог 2» від одного і того датчика), повинно виконуватися 
наступне: 

 засвічується яскраво-червоним кольором поля «RL 1(2,3,4)», темно-червоним поле 
«RL 5» групового індикатора силового модуля ЦВВ; 

 спрацьовують силові виконавчі пристрої; 
 відтворюється звуковий сигнал з файлу «Блокировка.wav»; 
 схема сигналізатора становиться на самоблокування (стан «Блокировка»). Сигналізатор 

переходить в режим «ТРИВОГА». 
В цьому стані закрити балон з ПГС №3, зняти повірочну насадку, провітрити зону 

розташування датчика. Повернути сигналізатор у положення «ЧЕРГУВАННЯ» послідовно 
натиснувши кнопки «Стоп» та «Старт» на постійні частині інтерфейсу програми, перевести 
силові виконавчі пристрої у вихідне положення. 

9.5.6. Результат технічного обслуговування вважається позитивним, якщо: 
 видалені забруднення з елементів сигналізатора, з’єднуючих магістралей та усунуті 

причини виникнення забруднень; 
 час спрацювання сигналізації, зафіксований секундоміром, не перевищує нормованих 

величин; 
 спрацювали всі периферійні сигнальні (світлові і звукові) та виконавчі пристрої, що 

приєднані до сигналізатора. 
При отриманні негативних результатів сигналізатор регулюється чи відправляється на 

ремонт. Під час проведення ремонту сигналізатору проводиться технічне обслуговування та його 
повірка. Сигналізатори зняті для ремонту замінюються на ідентичні (ДНАОП 0.00-1.20-98 
п.4.12.13). 

9.5.7 Результати технічного обслуговування записувати у таблицю 8. 
Таблиця 8 

Дата Зміст операції обслуговування 
(контролю) 

Хто проводив (посада, 
прізвище) 

Підпис 
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10. РЕГУЛЮВАННЯ 
10.1. Загальні вказівки. 
Регулювання датчиків сигналізатора за допомогою налагоджувальних газових сумішей (надалі 
НГС) повинно проводитися за наступних умов: 

– температура навколишнього контрольованого середовища 20±50С; 
– відносна вологість від 35 до 90%; 
– напруга живлення змінного струму від 187В до 242В, частотою 50Гц (для виконання 

сигналізаторів ВАРТА 1-03П напруга живлення змінного або постійного струму від 10В до 14В). 
10.2 Проведення регулювання. 
Регулювання порогів спрацювання, контроль абсолютної основної похибки спрацювання 
сигналізації проводиться у наступній послідовності: 

а) зібрати схему (мал. 6), встановити балон з НГС з компонентами в залежності від типу 
датчика що регулюється та концентрацією для налаштування по І-му порогу, (додаток Г); 

б) зняти кришку корпусу датчика (для термохімічного датчика додатково зняти кришку 
головки); 

в) увімкнути ПЕОМ з управляючою програмою «Диспетчер». Під час самотестування (60 с) 
датчики у відповідному каналі видають дискретний світловий сигнал (сигналізатор з датчиками 
термохімічного принципу дії перед регулюванням витримати включеним не менше 30 хв.); 

г) тільки для датчиків з термохімічним принципом дії під’єднати прилад вимірювальний до 
контактів «-» та «Сенсор» сервісного роз’єму датчика ХР1 (Додаток Д). Резисторами, що 
знаходяться на платі сенсора: 

- обертанням гвинта підстроєчного резистора RР2 по годинковій стрілці (18-20 об.) виставити 
його на «мах»; 

- обертанням гвинта підстроєчного резистора RР1 виставити Uбаланс = 10-20 мВ (в деяких 
модифікаціях резистори RР1 та RР2 на платі сенсора відсутні, тому Uбаланс виставляти резистором 
RР3, що знаходиться на платі датчика); 

д) відкрити вентиль балона і встановити за допомогою ВТР та ротаметру витрату НГС 
0,4 ± 0,1дм2/хв., продути газову лінію разом з насадкою не менше 1хв; 

е) під’єднати прилад вимірювальний до контактів «-» та «Поріг 1» сервісного роз’єму датчика 
ХР1 (Додаток Д, встановити насадку на датчик і запустити секундомір; 

є) з метою компенсації нестабільності (падіння, дрейфу) Uнасич сенсора, проведення операції 
регулювання необхідно здійснювати з моменту подачі НГС у наступних інтервалах часу: 

- датчиків метану та пропану         –  60-120 секунд; 
- датчиків окису вуглецю                – 180-240 секунд; 
- датчиків аміаку                              – 180-240 секунд; 
- датчиків горючих газів                  – 120-180 секунд. 
   (термохімічних)  
ж) обертанням гвинта підстроєчного резистора RP2, що знаходиться на платі датчика, 

виставити порогове значення Uпорог для даного конкретного датчика, чим добитись спрацювання 
світлової і звукової сигналізації по І-му порогу. Додатковим обертанням гвинта підстроєчного 
резистора (≈1/8 оберта) зменшити Uпорог на 50-70 мВ, чим забезпечити гарантоване спрацювання 
сигналізації (зкомпенсувати флуктуації Uнасич сенсора). 

Спрацювання сигналізатора контролювати за допомогою групового індикатора датчика на 
відповідній інформаційній вкладці (мал. 2), Uпорог - по приладу вимірювальному (або по вкладці 
«Детальное состояние датчика», мал. 3); 

з) закрити вентиль балона; 
и) повторити операції а-з із застосуванням НГС з концентрацією для налаштування по ІІ-му 

порогу, встановлюючи спрацювання ІІ-го порогу за допомогою підстроєчного резистора RР1, що 
знаходиться на платі датчика. Спрацювання контролювати за допомогою групового індикатора 
датчика на відповідній інформаційній вкладці (мал. 2), Uпорог - по приладу вимірювальному, який 
під’єднано до контактів «-» та «Поріг 2» сервісного роз’єму датчика ХР1 (або по вкладці 
«Детальное состояние датчика», мал. 3); 
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і) після регулювання приладів через час не менше ніж 10 хв послідовно подати на датчик НГС 
що застосовувались для регулювання по І-му та ІІ-му порогах та секундоміром зафіксувати час 
спрацювання сигналізації по І-му та ІІ-му порогах відповідно. Сигналізація повинна 
спрацьовувати після подачі відповідної НГС за час не більше ніж: 
для датчиків з напівпровідниковим принципом дії 

- датчиків метану та пропану                 –  60 секунд; 
- датчиків окису вуглецю та аміаку       – 180 секунд; 

для датчиків з термохімічним принципом дії 
- датчики горючих газів                          – 120 секунд.  

При неспрацюванні датчика необхідно провести його пере регулювання.. 
к) час спрацювання сигналізації обумовлен фізикою протікаючих процесів та схемно-

конструкторськими рішеннями і не регулюється. Вважається, що абсолютна похибка 
спрацьовування сигналізації відповідає вимогам, якщо час спрацювання її не перевищує 
встановлений при послідовній подачі двох відповідних суміжних НГС (НГС для порогу 1, НГС 
для порогу 2). 
У разі перевищення вказаних часових показників спрацювання необхідно провести пошук та 
усунення несправності (до заміни сенсора включно). 

10.3. Завершення робіт. 

Після завершення регулювання і налаштування провести перевірку сигналізатора на 
відповідність встановленим параметрам (9.5.5.) 
По закінченню всіх регулювальних і перевірочних робіт залишити місце проведення робіт 
(обслуговування) в чистоті та порядку, сигналізатор у працездатному стані в режимі 
«ЧЕРГУВАННЯ» здати експлуатанту з послідуючим проведенням державної повірки. 
 

11. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 
10.1 При завантаженні, перевантаженні і вивантаженні сигналізаторів  необхідно дотримуватись 
заходів перестороги, вказаних у вигляді попереджувальних написів на тарі. 
10.2 Сигналізатори повинні зберігатись на  складах в упакованому  вигляді на стелажах в умовах 
зберігання 1 за ГОСТ 15150. В приміщеннях для зберігання не повинно бути газів і парів, що 
викликають корозію металів і електрорадіоелементів. 
 

12. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
12.1 Виробник гарантує відповідність сигналізатора вимогам технічних умов 
ТУ У 31.6-23161579-003-2004 при дотриманні правил транспортування, зберігання і експлуатації.  
12.2 Виробник гарантує роботу сигналізатора протягом 36 місяців з моменту продажу. 
12.3 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 сигналізатора. 
12.4 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. 
12.5 Протягом гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок власника 
сигналізатора, якщо виявлена несправність є наслідком дій, що вказані в  п.п. 12.8, 12.9. 
12.6 При заключенні договору на технічне обслуговування придбаного сигналізатора зі 
спеціалізованими підприємствами, список яких наведений у додатку Д, гарантійний термін 
продовжується до п’яти (5) років. 
12.7 В поняття ремонту не входять дії, пов’язані з: 

- регулюванням порогів чутливості та спрацювання сигналізації; 
- регулюванням та програмуванням пристроїв у нестандартному виконанні; 
- проведенням операцій технічного обслуговування; 
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- заміною запобіжників, батарей та інших елементів, заміна яких передбачена операціями 
обслуговування. 
12.8 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, сторонніх осіб чи таких, що не мають повноважень на проведення 

обслуговування чи ремонту; 
- атмосферних розрядів і перенапружень у мережі живлення; 
- випадкових чи незалежних від виробника подій. 

12.9 Дія гарантійних прав припиняється в наступних випадках: 
- пошкодження пломб, що встановлені при виготовлені чи державній повірці приладу;  
- за ознакою спрацювання датчика прискорення, або за відсутності датчика прискорення; 
- 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 проведення 

обслуговування (таблиця 8). 
12.10 Гарантія не розповсюджується на акумуляторний блок (блок безперебійного живлення, 
мережевий адаптер). 
12.11 Сигналізатор приймається в ремонт (гарантійний та не гарантійний) за наступних умов: 

- сигналізатор чи його складові повинні бути очищені від забруднень (виконано п.9.4.4); 
- наявність Настанови з експлуатації ИТЕМ.411712.001-02 РЭ; 
- наявність супровідного листа за довільною формою в якому описано прояви несправності, 

вказано контактну особу від власника та її телефон, порядок відправлення відремонтованого 
сигналізатора власнику. 
12.12 Облік гарантійних ремонтів ведеться в таблиці 9 

Таблиця 9 

№ 
з/п 

Дата проведення 
ремонту 

Характер 
несправності 

Результат Хто проводив 
ремонт 

1     
2     
3     
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13. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 
 
СИГНАЛІЗАТОР  ВАРТА 1-03.14 “ДИСПЕТЧЕР”(ЩУК-1/ ЩУК-2/ ЩУК-3/ ЩУК-4), 

Заводський номер програмного забезпечення «Варта-диспетчер»: ________________________ 
 

Ідентифікаційний № електронного ключа захисту: _____________________________________ 
 

Заводські номери датчиків:  

датчиків _____________________ зав.№__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

датчиків _____________________ зав.№__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

датчиків _____________________ зав.№__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

датчиків _____________________ зав.№__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

особливості налаштування _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

виготовлений у відповідності до обов’язкових вимог державних стандартів, технічних умов ТУ У 
23161579.001-2000 і  визнаний придатним для експлуатації. 
Начальник ВТК         __________________     ____________________________ 
                                        особистий підпис                     розшифровка підпису           
 
____________________ 
       рік, місяць, число  

 
Сигналізатор пройшов первинну повірку при випуску з виробництва 

 
 
Державний повірник     __________________     ____________________________ 
                                              особистий підпис                  розшифровка підпису           
 
____________________  
        рік, місяць, число 

 
 
 
 
Дата продажу     __________________     ____________________________ 
                               особистий підпис                   розшифровка підпису           
 
____________________ 
         рік, місяць, число 

 



 31

Додаток А 

Датчик. Загальнийц вигляд і засоби вибухозахисту 
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Додаток Б 

Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв 220В 
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Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв 12В 
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Додаток В 

Характеристики газових сумішей, що застосовуються  
для проведення технічного обслуговування сигналізатора  

№ 
ПГС 

Компо-
нентний склад 

Номер за Держ 
реєстром 

Номінальне значення 
об’ємної частки метану, % 

(% НКГР) 

Границі допустимого 
відхилення об’ємної 
частки метану, % 

Границі допустимої 
абсолютної похибки  

атестації, % 

3 
СН4-повітря 

(метан) 
3905-87 

1, 25 
(25) 0,06 0,04 

3 
СО-повітря 
(чадний газ) 

3847-87  
0,0120 

 0,0007 0,0003 

3 
С3Н8- повітря 

(пропан) 
3969-91 

0,5 
(25) 0,06 0,04 

3 
С6Н14- повітря 

(гексан) 
5904-91 

0,25 
(25) 0,010 0,005 

3 
NН3-1 

+повітря 
Прим.2 75  2,5  3,5 

3 
NН3-2 

+повітря 
Прим.2 625  25,0  30,0 

Примітка 1: Для приготування ПГС можуть бути застосовані атестовані динамічні 
генератори повірочних газових сумішей. 

Примітка 2: ПГС виготовляє Укрметртестстандарт у відповідності з ДСТУ 3214. 

Додаток Г 

Газові суміші що застосовуються для 
налаштування датчиків сигналізатора  

№ 
НГС 

Компонентний склад 
Номінальне значення 

об’ємної частки, % (% НКПР)

Границі допустимого 
відхилення об’ємної частки 

% 

Границі допустимої 
абсолютної похибки 

атестації, % 
1 СН4+повітря 0,5 (10) 0,03 0,02 
2 СН4+повітря  1,0 (20) 0,05 0,04 
3 С3Н8+повітря 0,2 (10) 0,02 0,01 
4 С3Н8+повітря 0,4 (20) 0,04 0,03 
5 СО+повітря 0,0050 0,0004 0,0003 
6 СО+повітря 0,0100 0,0007 0,0006 
7 С6Н14+повітря 0,1 (10) 0,01 0,005 
8 С6Н14+повітря 0,2 (20) 0,02 0,01 
9 NН3-1+повітря 20 мг/м3 1,2 мг/м3 0,95 мг/м3 

10 NН3-1+повітря 60 мг/м3 2,2 мг/м3 2,5 мг/м3 
11 NН3-2+повітря 200 мг/м3 10 мг/м3 15 мг/м3 
12 NН3-2+повітря 500 мг/м3 22,5 мг/м3 27,5 мг/м3 
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Додаток Д 
 
 

ПОРІГ 2
ПОРІГ 1

R
1

Р

ХР1

+_ ПОРІГ 1

ПОРІГ 2

СЕНСОР

R
2

Р

Б
А
Л
А
Н
С

R
Р

3

ПЛАТА СЕНСОРА

термохімічного

ПЛАТА ДАТЧИКА

Сервісний роз єм, плата сенсора
та органи регулювання

’

ТІЛЬКИ ДЛЯ

(Термохімічного)

БА
ЛА
Н
С

R
2Р

R
1

Р
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 
 

Номера аркушів (сторінок) № 
Змін
и 

змінен
их 

замін. нових ануль
ов 

Всього 
аркушів 
(стор.) 

Дата 
занесення

Підпис Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 


