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Вступ
Дана інструкція призначена для технічного персоналу, який експлуатує
систему охорони ємнісну СОЄ (далі - Система). В документі викладені
характеристики, правила монтажу, експлуатації та технічного обслуговування
системи.
Персонал, що обслуговує та експлуатує системи, повинен пройти
навчання з правил експлуатації пристроїв системи, вивчити дану настанову з
експлуатації, настанову з експлуатації сповіщувача ємнісного СЄ-2 (далі сповіщувач).
В процесі виготовлення системи розробник залишає за собою право
модернізації системи без погіршення його параметрів.
В даному документі прийняті такі умовні позначення:
КТЗО – комплекс технічних засобів охорони
СЄ-2 – сповіщувач ємнісний;
СО – сигналізаційна огорожа
СОЄ – система охорони ємнісна
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1 Призначення системи
Система призначена для обробки та відображення інформації про стан
сповіщувачів розміщених на ділянках об’єкту, якій охороняється.
Система забезпечує:
- можливість довільної розбивки периметра об’єкту на ділянки та рубежі
довжиною до 250 м, кількістю не більше 16;
- автоматичну видачу сигналу тривоги.
Пристрої системи повинні бути розміщенні не ближче 1 м від джерела
сильних електромагнітних випромінювань (силових кабелів електроживлення,
трансформаторів та ін.).
Система розрахована на роботу від мережі постійного току, а саме:
напруга в мережі повинна знаходитися в межах від18 до 36 В. В іншому
випадку виробник не буде нести відповідальності за якість роботи та
відшкодовувати збитки, що викликані неправильним функціонуванням
системи.
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2 Технічні характеристики
Технічні характеристики системи наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика
Значення
Довжина периметру, що охороняється

до 4 км

Число ділянок, що охороняються

до 16

Контроль стану датчиків

є

Контроль обриву лінії зв’язку з датчиком

є

Взяття під охорону
Індикація
Автоматичне формування сигналу “Тривога”
Видача сигналу “Тривога”

автоматичне
Живлення, тривога та стан
сповіщувача
є
Світлове, звукове та
спрацювання реле тривоги
є

Контроль відкриття корпусу контролера
Умови експлуатації пристроїв, встановлених
в приміщенні

Температура від +5°С до +40°С,
вологість повітря до 80 %

Умови експлуатації пристроїв, встановлених
зовні приміщень

Температура від -40°С до +50°С
Вологість до 98%

Ступінь захисту по ГОСТ 14254 пристроїв,
що встановлені в приміщенні

IР-20

Ступінь захисту по ГОСТ 14254 пристроїв,
що встановлені зовні приміщень

ІР-54

Споживана потужність контролера
Споживана потужність системи
Живлення

Не більше 5 ВА
Не більше 5 ВА на кожен
сповіщувач
Від 18 до 36 В постійного струму

Габаритні розміри та маса пристроїв, що входять до складу системи,
наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Габаритні розміри: ширина,
Маса, кг,
Найменування
висота, глибина, мм, не більше не більше
Контролер СОЄ системи охорони
ємнісної

260 х 274 х 40

2,5

Ємнісний сповіщувач СЄ-2

245 х 290 х 50

2,9
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3 Склад системи
Структурна схема системи представлена на рис. 1.
Система складається зі стаціонарної частини, встановленої в
службових приміщеннях об’єкту, та периметрової частини, встановленої на
периметрі об’єкту, що охороняється.
До стаціонарної частини входять:
- контролер СОЄ - контролер системи охорони ємнісної;
До периметрової частини системи входять:
- СЄ-2 - ємнісні сповіщувачі.
Усі пристрої зв’язані між собою за допомогою інформаційної шини CAN
BUS1. Система у цьому складі може працювати як автономно так і в складі
комплексів ТЗО «Заграва» та «Ночь-12». При використанні системи з
комплексом «Заграва», система підключається до інформаційної шини CAN
BUS2 комплексу. У випадку застосування системи в якості рубежа охорони
ємнісними сповіщувачами з комплексом ТЗО «Ночь-12» система
комплектується модулями сполучення (дивись рис. 10), за допомогою яких
здійснюється передача сигналів керування даним комплексом.
Усі периметрові пристрої розміщені в корпусах з відповідним захистом
від дії навколишнього середовища.

Рис. 1. Структурна схема системи

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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4 Будова та робота системи
Система охорони ємнісна складається з модуля контролера СОЄ і
сповіщувачів СЄ-2. Принцип роботи сповіщувачів описаний в інструкції з
експлуатації. Зовнішній вигляд контролера СОЄ показаний на рис. 2.

Рис. 2. Контролер СОЄ.
Контролер і сповіщувачі зв'язані між собою двопровідною лінією зв'язку
CAN, утворюючи інформаційну мережу CAN1. Контролер і сповіщувачі мають
двоканальний інтерфейс підключення шини CAN1, канали якого позначені як
CAN1-1 і CAN1-2. При використанні двоканального підключення пристроїв уся
шина розділяється на сегменти, що утворюються між пристроями. Початок і
кінець кожного сегмента повинний бути навантажений на резистор
навантаження опором 120 Ом, що встановлений в кожному пристрої.
Підключення відповідного резистора здійснюється за допомогою перемичок
(див. п 5.1 інструкції з експлуатації СЄ-2). Підключення пристроїв з
використанням двоканального режиму показане на рис. 3. У цьому випадку
загальна довжина шини не повинна перевищувати 4200 м при використанні
16 сповіщувачів. Максимальна довжина сегмента не повинна бути більше
наведеної в табл.1 додаток 1.
Інтерфейс пристроїв дозволяє використовувати один канал для
побудови шини CAN, але при цьому утворюється тільки один сегмент шини.
Початок і кінець сегмента повинний бути навантажений на резистор
навантаження.

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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Рис. 3. Підключення пристроїв з використанням двоканального режиму
На всіх інших пристроях, що підключені до даного сегмента,
навантажувальні опори використовуваного каналу повинні бути відключені.
Не підключений канал сповіщувачів і контролера до шини повинний бути
навантажений на резистор. Підключення пристроїв з використанням
одноканального режиму показане на рис. 4. У цьому випадку довжина
сегмента не повинна перевищувати наведеної в табл.1 додаток 1.
На рис. 5. показано варіант побудови шини з використанням комбінації
двоканального й одноканального варіантів підключення пристроїв. У цьому
випадку мається можливість побудови відгалуження від шини. Гілка
утвориться підключенням сповіщувачів № 9, 10,11. Сповіщувач №9, одним
каналом підключений до сегмента між контролером СОЄ і сповіщувачем
№16, а другий канал утворює гілку, що закінчується сповіщувачем №11. При
цьому загальна довжина шини вважається, як сума всіх сегментів шини, що
утворилися, не повинна перевищувати 4200 м. У цьому випадку резистори
навантаження 120 Ом підключені на початку і наприкінці утвореної гілки. При
цьому в каналі, що підключається до сегмента між контролером СОЄ і
сповіщувачем №16 резистор навантаження повинний бути відключений.
Примітка 1. Важливо! В усіх випадках до невикористовуваних виходів
каналів CAN сповіщувачів СЄ-2, а також контролера СОЄ повинні бути
підключені резистори навантаження (перемички резисторів
навантаження, що підключають, повинні бути замкнуті).

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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Система працює наступним чином. Сповіщувач при зміні ємності
балансу пліч передає дані контролеру, якій формує сигнал тривоги у виді
звукового сигналу і свічення індикатора «Тривога». Індикатори групи
"Сповіщувачі" відображають стан відповідних сповіщувачів СЄ-2.

Рис. 4. Підключення пристроїв з використанням одноканального режиму
Контролер постійно перевіряє наявність у мережі сповіщувачів. При
втраті зв'язку з сповіщувачем контролер формує сигнал тривоги. Крім цього,
контролер має групу реле К1…К16, які з появою сигналу тривоги замикають
свої контакти. Для скидання стану тривоги при роботі контролера в
автономному режимі мається можливість підключення кнопки «Відміна
тривоги».
При розкритті корпуса контролера видається звуковий сигнал,
спрацьовує реле тривоги К17, і засвічується індикатор «Тривога».
На лицьову панель контролера виведені індикатори: живлення, CAN1 і
CAN2, що показують наявність напруги живлення та обміну даними на
відповідних лініях зв'язку CAN1 і CAN2.
Система може працювати як в автономному режимі, так і в складі
комплексів ТЗО «Заграва» і «Ночь-12». При використанні системи в складі
комплексу ТЗО «Заграва» необхідно контролер підключити в інформаційну
мережу комплексу по шині CAN2. На контролері установити відповідний
адрес і додати пристрій у програмі «Конфігуратор». Більш докладно
настроювання конфігурації описане в настанові з настроювання КТЗО
«Заграва».

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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Рис. 5 Підключення пристроїв з використанням комбінованого режиму
При використанні системи в складі КТЗО «Ночь-12» поставляються
модулі двох типів. Зовнішній вигляд модулів сполучення показаний на рис.
10. Для підключення до СОЄ пульта «Ночь-12» необхідно замість модулів У-3
установити модулі сполучення, що входять у комплект постачання, причому
модуль тип - 2 установлюється замість виконавчих пристроїв 11 і 12 ділянок.
Дані модулі дозволяють використовувати режим у ТЗО «Ночь – 12»
відключення ділянок 11 і 12. Підключення кабелю показане на рис. 9. При
підключенні кабелю до модулів типу - 2, контакт 2 роз`єма ХТ1
використовується у випадку, якщо відключення ділянок 11 і 12 не потрібно.

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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Для надійної роботи реле К1 необхідно в пульті «Ночь-12» замкнути
накоротко секції резисторів 22 кОм - "Регулювання чутливості" 11-ї та 12-ї
ділянки ТЕСС або встановити його в крайнє праве положення. Схема
керування комплексом «Ночь-12» показана в додатоку 2.

Рис. 6. Схема підключення до мережі CAN1

5 Опис та робота складових частин системи
5.1 Модуль контролера НЦИ.СОЕ.01.00.000
Контролер конструктивно виконаний у металевому корпусі. В нижній
частини його встановлені сальники, призначені для введення і кріплення
кабелів живлення і зв'язку. Контролер складається з двох модулів: модуля
контролера і модуля індикації і рис. 7 та рис. 8. Модуль індикації розміщений
на кришці, модуль контролера на основі корпусу. Модулі з'єднані між собою
кабелем. На платі модуля контролера встановлені клеми для підключення
ліній зв'язку по CAN1 і CAN2 - XT1 та XT8 відповідно, кабелю зв'язку з КТЗО
«Ночь-12» – XT2,XT3, заземлення – XT7, живлення – XT6, кнопки «Відміна
тривоги» – XT5. Крім цього на платі є з`ємні перемички. За допомогою
перемичок J1... J8 встановлюється адреса по якій ідентифікується пристрій у
мережі CAN2. Перемичка J9 блокує мікроперемикач SA1 контролю розкриття
корпуса. Перемички J10, J11 і J12, J13 підключають резистори навантаження
двох каналів шин CAN1 і CAN2 відповідно. Перемичка J14 відключає кнопку
«Відміна тривоги». Якщо перемичка J14 знята, то контролер не аналізує кнопку
«Відміна тривоги» і відображає стан ємнісних сповіщувачів у реальному часі.

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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Рис. 7. Модуль контролера

Рис. 8. Модуль індикації
Цей режим роботи контролера використовується при роботі в складі комплексів
ІТЗО "Ночь-12" і "Заграва". У випадку, коли перемичка встановлена, індикація
тривожного стану буде залишатися до моменту натискання кнопки "Відміна
тривоги".

На платі контролера маються індикатори, що показують працездатність
пристрою. Індикатор HL1 показує наявність напруги 5 В на виході
перетворювача DA2. Індикатори HL2, HL3 показують роботу мікросхем
мікроконтролерів DD1 і DD3 відповідно. Вони повинні мигати з частотою
близько 1 Гц, Індикатор HL4 показує обробку стану «Тривога» сповіщувача
при роботі із шиною CAN2. Індикатори HL5 і HL7 показують наявність напруги
5 В на виході перетворювачів DA3 і DA6 відповідно. Індикатори HL6, HL8
показують наявність команд для передачі на шину CAN1 і CAN2 відповідно.

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ

12

Роз`єми ХР2, ХР3 призначені для програмування мікроконтролерів.
З появою тривожного повідомлення від сповіщувача, контролер
включає відповідне реле К1...К16 та реле тривоги К17 на час 1 с. Як що
сповіщувач не може вирівняти емнісний баланс, то реле К1...К16 утримуються
в замкнутім стані поки датчик не повернеться у норму. Також контролер, при
відсутності відповіді сповіщувача на періодичне запитання, формує сигнал
тривоги, та утримує відповідне реле у замкнутім стані поки зв’язок не
відтвориться. Контакти реле К1...К16 підключені до клем ХТ2 та ХТ3, К17 до
ХТ4. Реле К17 також спрацьовує у разі відкриття корпусу контролера. До
контактів реле можна підключити будь-який виконавчий пристрій зі струмом
керування не більш 500 мА і 30 В постійної напруги.
На платі індикації встановлені індикатори HL1, HL2, HL3, HL4, які
показують наявність напруги живлення контролера, обмін даними на шинах
CAN1 і CAN2, тривожний стан. Індикатори HL5...HL21 і HL22...HL36 показують
стан відповідних сповіщувачів. Можливі комбінації світіння індикаторів для
одного сповіщувача зведена в таблицю 3. Стан сповіщувача може бути
таким:
- Норма. При якому сповіщувач відповідає на запити контролера,
розбаланс ємності пліч у межах припустимого і він готовий до передачі
інформації про порушення ємнісного балансу.
- Автоматичне вирівнювання балансу неможливо. Коли розбаланс
пліч перевищує припустиму норму і при цьому сповіщувач не може
самостійно відтворити баланс пліч СО. В цьому випадку необхідно негайно
усунути причину розбалансу СО. Якщо даний стан буде продовжуватися
більш 8-10 хв., сповіщувач перестає аналізувати зміну ємності пліч. Для
відновлення роботи сповіщувача необхідно зробити вимикання його
живлення.
- Втрата зв'язку. Коли контролер при загальному опитуванні наявності
сповіщувачів у мережі не одержав відповіді. Показує порушення в роботі
сповіщувача або обрив лінії CAN1.
- Спрацювання. Сповіщує про різку зміну балансу пліч.
- Не готовий. Стан індикації контролера, після натискання кнопки
«Відміна тривоги», коли відбулося спрацювання, при цьому сповіщувач ще не
готовий передати повідомлення про новий свій стан. Після одержання
повідомлення індикатори стана встановляться автоматично відповідно,
протягом 10 с, але не довше.
- Відсутній у конфігурації. Якщо даного сповіщувача немає в мережі
CAN1 при включенні живлення контролера. Іншими словами, після подачі
живлення, контролер перевіряє наявність підключених сповіщувачів до
мережі. Усі сповіщувачі, що дали відповідь, записуються в пам'ять
контролера, після чого контролер перевіряє їх наявність.
Примітка 2. Важливо! У випадку відключення живлення сповіщувача, що
використовується в двоканальному режимі, переривається передача повідомлень
по шині для сповіщувачів, розташованих за даним сповіщувачем.
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Рис. 9. Схема підключення до КТЗО «Ночь-12»
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Рис. 10. Модулі сполучення з КТЗО «Ночь-12».

№
пп
1
2
3

Таблиця 3. Можливі комбінації свічення індикаторів контролеру для одного
сповіщувача.
Звуковий
Індикатор Індикатор Індикатор Реле
Стан сповіщувача
сигнал
зелений червоний "Тривога" стану
"Тривога"
Світиться
Не
Норма
постійно світиться
Автоматичне
Не
вирівнювання
Мигає
Замк
Тривога
світиться
балансу неможливо
Не
Світиться
Втрата зв'язку із СЄ-2
Мигає
Замк
Тривога
світиться
постійно

4

Спрацювання СЄ-2

5

СЄ-2 не готовий

6

СЄ-2 відсутній у
конфігурації

Світиться
постійно
Світиться
постійно
Не
світиться

Мигає
Світиться
постійно
Не
світиться

Світиться
постійно

Замк
1c

Тривога

Замк
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6 Заходи безпеки

Під час монтажу, настроювання та технічного обслуговування
комплексу необхідно дотримуватися правил, викладених в документах:
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила
техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів”,
затверджених органами Держнаглядохоронпраці, а також керуватися
вимогами, викладеними в ГОСТ 12.1.019 «Электробезопасность. Общие
требования и номенклатура видов защиты» та ГОСТ 12.3.019 «Испытания и
измерения электрические. Общие требования безопасности».
До обслуговування та ремонту системи допускається персонал, який
пройшов відповідну підготовку, атестований та має посвідчення з техніки
безпеки на право робіт з електроустановками напругою до 1000 В.
Перед підключенням системи необхідно впевнитися в тому, що модуль
контролера та сповіщувачі приєднані до контуру заземлення. Значення опору
між клемами заземлення модулів та заземлювачем повинно бути не більше
4 Ом.
Примітка 3. ШИНА ЗАЗЕМЛЕННЯ НЕ ПОВИННА ПІДКЛЮЧАТИСЯ ДО
НУЛЬОВОЇ ФАЗИ МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ.
7 Підготовка системи до роботи

Монтаж та настроювання комплексу проводиться спеціалістом, який
пройшов відповідну підготовку до такого виду робіт.
7.1 Встановлення та монтаж сповіщувачів докладно описано у інструкції
з експлуатації сповіщувача. Встановіть сповіщувачі на периметрі з
урахуванням наведеного в табл.9 (Додаток 1). Якщо довжина кабелю більше
ніж 250м, то в цьому випадку між пристроями необхідно встановити CAN повторювач. Один повторювач дозволяє збільшити довжину кабелю між
пристроями, (див. табл.9 Додаток 1), при цьому загальна довжина кабелю
зменшується на 50 м та не повинна перевищувати 4200 м. Загальна довжина
кабелю рахується як сума довжин усіх відрізків сегментів.
Виконайте підключення шини CAN1, відповідно до рис. 6, враховуючи
рекомендації показані на рис. 3...5.
7.2 Контролер встановлюється на висоті 1 – 1,5 м від підлоги на стіні.
Контролер повинен бути закріплений вертикально.
7.3 До місця встановлення контролера підводяться кабелі зв`язку CAN і
кабель живлення від КТЗО, а також провід контуру заземлення. Переріз жил
кабелю для ланцюгів живлення вибирається в залежності від відстані між
джерелом живлення і місцем встановлення контролера (з урахуванням того,
що необхідно забезпечити на контактах живлення контролера постійну
напругу в діапазоні від 18 до 36 В). Переріз жил кабелю для ланцюгів шини
CAN повинен бути відповідно наведеним в табл.9 Додаток 1. Тип кабелю
КППЭ ВП (100) 2х2х0,51 (FTP CAT5).
7.4 Встановлення контролера виконується в наступній послідовності:
- закріпіть контролер на стіні або опорі;
- відкрутивши гвинти, зніміть кришку, від’єднав роз’єм шлейфу ;
- встановіть адресу контролера, якщо він працює в мережі CAN2 в
составі комплексу ТЗО «Заграва» див. п.7.6;
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- приєднайте провід заземлення до клеми “
”;
- приєднайте контакти кабелю сигналізації КТЗО «Ночь-12» відповідно до
схеми підключення (див. додаток 2) та рекомендації рис. 11.

Рис. 11
- приєднайте проводи живлення до клеми XT6 - “24В” (полярність
підключення довільна);
- приєднайте контакти “CAN1-L1”, “CAN1-H1”, “GND-CAN1” та “CAN1-L2”,
“CAN1-H2”, “GND-CAN1” до відповідних ліній шини CAN1. Схема
підключення зображена на рис. 6.
- якщо контролер працює у складі КТЗО Заграва, приєднайте контакти
“CAN2-L1”, “CAN2-H1”, “GND-CAN2” та “CAN2-L2”, “CAN2-H2”, “GNDCAN2” та зніміть перемичку J14. Схема підключення додається до
документації КТЗО «Заграва».
- зніміть перемичку J9.
- закріпіть кришку контролера.
7.5 При підключенні до мережі CAN-1 нового сповіщувача СЄ-2,
контролер автоматично додасть його у свою конфігурацію. При цьому
адреса СЄ-2 повинна бути відмінна від адрес сповіщувачів, що працюють у
мережі. Номер адреси встановлюється в залежності від розташування
сповіщувача відповідно номеру ділянки. Наприклад, сповіщувач
установлений на ділянці №1, повинний мати адресу 00, сповіщувач,
установлений на ділянці №2 повинний мати адресу 01 і т.д. Встановлення
адреси описане в інструкції з експлуатації СЄ-2.
7.6 При підключенні до мережі CAN-2 у складі комплексу ТЗО «Заграва»
необхідно встановити адресу контролера за допомогою перемичок на
роз’ємі XP5.
7.7 Включіть живлення системи. При цьому повинні засвітитися
індикатори «Живлення», «CAN-1» і «CAN-2». Індикатор «CAN-2» буде
світитись при наявності даної мережі. Після виконання контролером
початкової ініціалізації повинні засвітитися індикатори сповіщувачів,
показуючи їх стан.
Якщо контролер використовується з кнопкою «Відміна тривоги» і
після включення засвітилися червоні індикатори, то необхідно дочекатися
щоб зелені індикатори перестали мигати, а після цього натисніть кнопку
«Відміна тривоги». Якщо після цього червоні індикатори ще світяться, то
необхідно виявити причину тривожного стану відповідних сповіщувачів за
допомогою табл. 3 та усунути її.
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8 Перевірка технічного стану системи.
Перевірка стану системи виконується при поданому від КТЗО живленні.
Індикатор «Живлення» повинен світитися постійно, «CAN-1» і «CAN-2»
повинні короткочасно блимати, показуючи наявність обміну в мережах. Після
подачі живлення за час 12 с повинні засвітитися зелені індикатори стану
сповіщувачів. Червоні індикатори стану сповіщувачів і індикатор «Тривога»
повинні згаснути після натискання кнопки "Відміна тривоги". У випадку, коли
кнопка «Відміна тривоги» відключена, індикатори повинні згаснути
автоматично в залежності від наявності нормального стану сповіщувачів.
Нумерація індикаторів сповіщувачів повинна відповідати ділянкам, на яких
вони встановлені.
Для перевірки стану системи необхідно виконати наступне:
- підійдіть до СО, яка знаходиться в стані чергування та щільно охопіть
на час не менше 4 с, при цьому індикатор сповіщувача "ГОТОВ" повинний
згаснути, а сповіщувач видати сигнал спрацювання. При цьому на контролері
індикатори стану сповіщувача, який видав спрацювання, повинні бути у
комбінації п. 4 табл. 3. При цьому повинний засвітитися індикатор "Тривога" і
пролунати звуковий сигнал «Тривога» на час 4-6 с. Також повинно
спрацювати відповідне реле та реле тривоги на час 1 с.
- Після відпускання СО дочекайтеся поки СЄ-2 встановиться у черговий
режим, на сповіщувачі індикатор "ГОТОВ" буде світитися червоним, а Л1, Л2
зеленим кольором. Натисніть кнопку "Відміна тривоги", якщо вона
використовується, при цьому індикатори «Тривога» і червоний індикатор
стану сповіщувача повинні згаснути. Індикація повинна відповідати комбінації
п. 1 табл. 3. У випадку, коли кнопка «Відміна тривоги» відключена, індикатор
«Тривога» згасне автоматично, якщо згасли всі червоні індикатори стану
сповіщувачів.
- Відключіть живлення сповіщувача. Увага, дивись примітку 2. При
цьому на контролері повинні засвітитися індикатори відповідного сповіщувача
в комбінації 3 табл. 3, а також засвітитися індикатор "Тривога" і пролунати
звуковий сигнал «Тривога» на час 4-6 с. Повинно спрацювати реле
відповідного сповіщувача та утримуатись у такому стані, а реле тривоги К17
на час 1 с. Натисніть кнопку «Відміна тривоги». При цьому на контролері
індикатор «Тривога» повинний згаснути, а червоний індикатор стану повинен
світитися. Реле відповідного сповіщувача повинно утримуватись. У випадку,
коли кнопка «Відміна тривоги» відключена, індикатор «Тривога» буде
світитися.
Після включення живлення, сповіщувач повинен перейти в черговий
стан, а індикація на контролері відповідати п. 1 табл. 3, реле відповідного
сповіщувача розімкнутися. У випадку, коли кнопка «Відміна тривоги»
відключена, індикатор тривога згасне та реле відповідного сповіщувача
розімкнутися автоматично, якщо згасли всі червоні індикатори стану
сповіщувачів.
- Ці дії необхідно провести з іншими сповіщувачами, розташованими на
периметрі.
- Зніміть кришку контролера. При цьому контролер повинен видати
звуковий сигнал, засвітитися індикатор "Тривога", спрацювати реле тривоги.
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- Закрийте кришку контролера. При цьому звуковий сигнал повинен
припинитися. Індикатор «Тривога» повинен згаснути.
При роботі системи в складі комплексу ТЗО «Заграва» методика
перевірки системи описана в настанові з експлуатації комплексу.
9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1 Загальні положення
Технічне обслуговування системи - сукупність організаційних та
технічних заходів, які забезпечують підтримання системи в робочому стані в
процесі експлуатації та зберігання.
Технічне обслуговування включає:
- регламентні роботи;
- позапланове обслуговування;
- контроль за вимірювальними приладами.
Основною метою технічного обслуговування є:
- визначення якісного стану системи та перевірка її працездатності;
- забезпечення заданого режиму роботи системи;
- виявлення та усунення несправностей;
- перевірка комплектності та поповнення комплекту запасних частин та
інструменту;
- ведення технічної документації.
Встановлена наступна періодичність регламентних робіт:
- регламент № 1 – щоденне технічне обслуговування;
- регламент № 2 – щомісячне технічне обслуговування;
- регламент № 3 – піврічне (сезонне технічне обслуговування)
Технічне обслуговування проводять спеціалісти, які мають допуск до
робіт, зв’язаних з експлуатацією, настроюванням та ремонтом системи.
Перелік матеріалів, які використовуються для технічного
обслуговування комплексу на протязі року, наведений в таблиці 4.
Таблиця 4
Матеріал
Ганчір’я
Спирт гідролізний

Одиниця
вимірювання
кг
кг

Норма
витрат
4
0,5

Перелік контрольно-вимірювальних приладів, рекомендованих до
застосування при технічному обслуговуванні, наведений в таблиці 5.
Таблиця 5
Вид робіт
Регламент
№1

Найменування
Комбінований
прилад Ц4324

Коротка технічна характеристика
Межі вимірювання:
- напруга постійного струму 0,6 – 1200 В;
- напруга змінного струму 3 – 900 В;
- струм постійний 0,06 – 3000 мА;
- струм змінний 0,3 – 3000 мА;
- опір постійному струму 0,02 – 5000 кОм
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Психрометр
аспіраційний
МВ-4м
Мегомметр Ф4101
Регламент
№2

Вологість від 10 до 100%
Температура від 243 до 373 К (від –30 до
+100°С)
Напруга 100, 500, 1000 В
Опір до 1000 МОм

Вимірювач опору
М416

Опір до 10 Ом

Вимірювач ємності

Ємність до 20000 пФ

Повірка та контроль за вимірювальними приладами здійснюється у
встановленому порядку.
9.2 Порядок технічного обслуговування системи
9.2.1 Регламент № 1 технічного обслуговування комплексу наведений в
таблиці 6.
Таблиця 6
Інструмент,
Зміст роботи
Порядок виконання
матеріали
Повинні бути закріплені на місцях та
1. Перевірка
нормально функціонувати.
зовнішнього виду
Перевірити відсутність корозії, пил,
модулю контролера
бруду, руйнування корпусів,
та СЄ-2
надійності кріплення проводів до
клем.
Психрометр
2. Перевірка
аспіраційний,
кліматичних умов у
МВ4М,
приміщеннях
Заміряти температуру та вологість
термометр
3. Перевірка стану
Перевірити затяжку болта
захисного
заземлення. Перевірити відсутність Викрутка,
заземлення
корозії.
гайковий ключ
9.2.2 Регламент № 2 технічного обслуговування комплексу наведений в
таблиці 7.
Таблиця 7
Інструмент,
Зміст роботи
Порядок виконання
матеріали
Провести технічне обслуговування відповідно
1. Проведення
з таблицею 6. Провести технічне
робіт по
обслуговування відповідно з регламентом №1
регламенту № 1
СЄ-2, відповідно настанови з експлуатації.

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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2. Вимірювання
опору
заземлення

3. Вимірювання
опору ізоляції
мереж живлення

1. Видалити пил. При необхідності відновити
пошкодження фарбованих поверхонь
нітроемаллю.
2. Перевірити надійність кріплення гвинтів в
пристроях, роз’ємних з’єднаннях.
3. Перевірити опір заземлення між клемою
заземлення модулів та клемою заземлення
контуру, яке не повинно перевищувати 4 Ом.
Вимірювання опору мереж живлення
комплексу проводиться при відключеному від
мережі живлення стані системи. Опір ізоляції
повинен бути не менше 20 МОм.

Вимірювач
опору М416

Мегомметр
Ф4101

9.2.3 Регламент №3 технічного обслуговування комплексу наведений в
таблиці 8
Таблиця 8
Зміст роботи
1 Проведення
робіт по
регламенту № 1
2 Проведення
робіт по
регламенту № 2
3. Проведення
робіт по
регламенту №2

СЄ-2

4. Очистка

Інструмент,
матеріали

Порядок виконання
Провести технічне обслуговування відповідно з
таблицею 6.
Провести технічне обслуговування у відповідності
з таблицею 7.

Провести технічне обслуговування відповідно з
регламентом №2 СЄ-2 настанови з
експлуатації.
1 Відключити систему від мережі живлення
2 Від’єднати всі зовнішні роз’єми

3 Щіточкою змоченою в спирті почистити контакти
роз’ємів пристроїв та з’єднувальних кабелів.

Щіточка
малярна,
спирт

10 ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Система повинна зберігатися в закритих опалюваних приміщеннях,
які виключають пряме попадання вологи, дії агресивних парів кислот, лугів та
інших хімічних реактивів в умовах, що відповідають наступним вимогам:
температура повітря (25±10°С);
вологість навколишнього середовища не більше 80 %;
повітря не повинно мати струмопровідного пилу, а також газів, які
викликають корозію та руйнують ізоляцію.
11 ТРАНСПОРТУВАННЯ

11.1 Умови транспортування в частині дії механічних факторів по
ГОСТ 23216.
11.2 Транспортування системи в частині дії кліматичних факторів
повинно виконуватись в умовах 1(Л) по ГОСТ 15150.

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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Додаток1
Таблиця 9 Залежність довжини сегменту від перетину кабелю зв’язку.

Перетин проводу, мм²

Довжина сегменту для 16 вузлів,
м

0,25
0,5
0,8
1,3

220
390
590
980

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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Додаток 2

Схема керування комплексом «Ночь-12».

НЦИ.СОЕ.00.00.000 НЕ
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