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Умовні позначення

Загальний опис
та призначення

Склад системи

Режим роботи

Комунікатори

Розширення
системи

Управління та 
індикація

Управління

Програмування

Особливості

Технічні
характеристики

Схема 
підключення

Тип приладу:

Робота в каналі зв’язку:

Особливості:

- Пультовий, протокол “Мост”,
“Селена”, “Інтеграл-0”;

- Автономний.

- GSM (CSD/GPRS);

- Телефонна лінія;

- Ethernet.

- Наявність системної шини RS-485;

- Підтримка 2 sim-карт з можливістю
автоматичного переходу між ними;

- Наявність журналу подій;

- Наявність USB-інтерфейсу;

- Місце для розміщення
АКБ (7А*год) з блоком захисту;

- Можливість розширення
(шлейфів, виходів, реле);

- Підтримка безпровідних зон;

- Компактний корпус.

Оповіщення та індикація:

Максимальна кількість:

Управління та програмування:

- Можливість SMS-оповіщення;

- Можливість відправлення
голосових повідомлень;

- Можливість підключення
виносних індикаторних панелей.

- Користувачів;

- Клавіатур.

- За допомогою 
ключів Touch Memory;

- За допомогою RFID-карт
(інтерфейс  Wiegand);

- За допомогою Android-додатку
з власного гаджета;

- За допомогою ПК та ПЗ “оLoader”;

- Віддалено з ПЦС “Мост”.
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МОНІТОРИНГ 
04      СПТС «МОСТ»

ОБ’ЄКТОВІ ПУЛЬТОВІ ПРИЛАДИ

Робота по GSM (CSD/GPRS) каналу 
06        ППКО «Оріон-1ТК»
                         «Оріон-1ТК(І)»
08        ППКО «Оріон-4(8)Т.3.2»                                               
                         «Оріон-4(8)І.3.2»   
10        ППКО «Оріон-4Т.3.2 mini»
                         «Оріон-4I.3.2 mini»
12        ППКО «Оріон-16Т.3.2» 
                         «Оріон-16І.3.2» 
14        ПСО «18кГц-GPRS» (CID) 
16        ПСО «18кГц-GPRS» (Інтеграл)       

АВТОНОМНА ОХОРОНА
18         ППКО «Оріон-4(8)ТМ.1» 
20         ПЗ «Control TM» ANDROID

ПРОГРАМУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ 
22         ПЗ «oLoader» 
23         USB-програматор

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
24         БП 1215
25         ОСЗ «Джміль»
                      «Джміль-1» 
                      «Джміль-2»

ЗМІСТ
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СПТС «МОСТ» 

 Система передавання тривожних сповіщень (СПТС) «Мост» - це система, призначена 
для реалізації всіх рівнів охоронного моніторингу, від об’єктового  обладнання  до пульта 
централізованого спостерігання.
СПТС «Мост» підтримує роботу з об'єктовим обладнанням в наступних каналах зв'язку: 
 - GSM, формат GPRS;
 - GSM, формат CSD;
 - Ethernet;
 - зайняті телефонні лінії.
 
 Для реалізації моніторингу до 1500 об’єктів на базі ПЗ «Мост», достатньо використання
одного персонального комп’ютера.

Загальний опис та призначення

Моніторинг
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Підсерверна архітектура СПТС «Мост» дозволяє реалізувати гнучке розширення ПЦС до 5000
об’єктів моніторінгу.

  Реалізація СПТС з використанням каналу зв’язку GSM (CSD). 

Робота ПЦС «Мост» в каналі GSM (формат CSD), відбувається при використанні GSM-модемів.
Мінімальна кількість GSM-модемів на ПЦС «Мост» - 3 шт. (основний, альтернативний, 

перевірка зв’язку). Даний комплект забезпечує моніторинг 150 об’єктів.
При реалізації підсерверної архітектури ПЦС «Мост», один підсервер (CSD) може обслуговувати 

до 1000 об’єктів.
Роботу в каналі GSM (CSD) в криптозахищеному протоколі «Мост» підтримують ППКО серії 

«Оріон-Т.3.2» та ППКО «Оріон-1ТК».

 Реалізація СПТС з використанням каналу зв’язку GSM, формат GPRS та Ethernet.

 Для забезпечення роботи ПЦС «Мост» з об’єктовим обладнанням в каналах GSM(GPRS) та 
Ethernet, для ПЦС необхідно забезпечити підключення до мережі Internet та отримати статичну IP-
адресу (рекомендовано - основну та резервну, від різних провайдерів), на яку об’єктові ППКО будуть 
надсилати інформацію.

При реалізації підсерверної архітектури ПЦС «Мост», один підсервер (GPRS/Ethernet) може 
обслуговувати до 2500 об’єктів.

Роботу в каналі GSM(GPRS) та Ethernet підтримують наступні серії ППКО:
- в криптозахищеному протоколі «Мост» - ППКО серій «Оріон-Т.3.2», «Оріон-1ТК»;
- в криптозахищеному протоколі «NOVA» - ППК серії «Оріон NOVA».

Моніторинг

Реалізація СПТС "Мост" з використанням різних каналів зв'язку
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ППКО «ОРІОН-1ТК»
    «Оріон-1ТК(І)»  

  ППКО «Оріон-1ТК» - це компактний пультовий прилад охоронної сигналізації, що під-
тримує роботу в каналі GSM(CSD)/GSM(GPRS). Крім передавання інформації на пульт охо-
ронного моніторингу, ППКО «Оріон-1ТК» додатково  забезпечує SMS-інформування на 2 ви-
значених номери мобільних телефонів.

ППКО «Оріон-1ТК» підтримує дві повноцінні зони сигналізації, що дозволяє реалізу-
вати надійну охоронну сигналізацію на невеликих об’єктах: квартири, магазини, торгівельні 
місця тощо.

Управління ППКО «Оріон-
1ТК» здійснюється за допомо-
гою ключів Touch memory (до 4 
ключів), з мобільного телефону 
(до 4 номерів) або з ПЦС, що ро-
бить щоденну експлуатацію сис-
теми зручною.

Простота експлуатації 
забезпечується не тільки для 
кінцевого користувача, але й 
для інсталятора охоронної сис- 
теми: можливість програмуван-
ня та конфігурації роботи прила-
ду за допомогою спеціального 
сервісного ПЗ «оLoader» або за-
допомогою SMS-повідомлень.

ППКО «Оріон-1ТК» має 
універсальний вихід типу "від-
критий колектор" для підклю-
чення сирени або управління 
виконавчим пристроєм, напри-
клад, електрозамком.

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу 

Управління Програмування Особливості

Загальний опис та призначення

*  - ППКО «Оріон-1ТК» - робота в протоколі «Мост» або «Селена» з СПТС «Мост» або СПТС «Селена» («Кронос») відповідно
 **  - ППКО «Оріон-1ТК(І)»- робота в протоколі «Інтеграл-О» з GNG «Spider».

       *                 **
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Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Схема підключення

Оріон-1ТК(1ТК(І)) 

Кількість шлейфів сигналізації                                                                                                    2
Напруга в шлейфі сигналізації                                                                                                  8-12 В
Опір шлейфу сигналізації в черговому режимі                                                      від 2,41 до 3,6 кОм
Струм для живлення радіокомплекта «Оріон-РК» по виходу «+12В», не більше        50 мА
Струм по виходу «ВИХ», не більше                                                                                         150 мА
Струм споживання від акумулятора у всіх режимах роботи, не більше                     200 мА
Струм для заряду акумулятора, не менше                                                                            80 мА
Ємність вбудованого акумулятора                                                                                     1,2 А•год
Електроживлення                                                                                                220В (-15%,+10%), 50±1 Гц
Діапазон робочих температур при експлуатації                                                   від -100С до +400С
Середнє напрацювання на відмову                                20 000 год
Середній термін служби                                  10 років
Габаритні розміри                       170мм*110 мм*60 мм
Маса приладу, без акумуляторної батареї                                            0,7 кг
Корпус                                                  АВS-пластик 

Технічні характеристики
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ППКО  «ОРІОН-4(8)Т.3.2»         
     «ОРІОН-4(8)I.3.2»    
 Загальний опис та призначення 
 ППКО «Оріон-4Т.3.2» («Оріон-4І.3.2») та «Оріон-8Т.3.2» («Оріон-8І.3.2») - це 
багатофункціональні пультові прилади охоронної сигналізації, що підтримують роботу 
в каналах зв’язку GSM(CSD)/GSM(GPRS) на двох SIM-картах та Ethernet (при підключенні 
БПМЕ). Крім передавання інформації на пульт охоронного моніторингу дані прилади 
забезпечують SMS-інформування на визначені номери мобільних телефонів. 

 ППКО «Оріон-4Т.3.2» та «Оріон-8Т.3.2» («Оріон-4(8)І.3.2») підтримують 4 та 8 зон 
сигналізації відповідно, що дозволяє реалізувати надійну охоронну сигналізацію на 
невеликих та середніх об’єктах: квартири, приватні будинки, офіси, магазини, складські 
приміщення тощо. 

    Продуманий алгоритм 
управління охоронною сигна-
лізацією з використанням до 8 
груп, до 16 кодів доступу та ши-
рокий набір ідентифікаторів до-
ступу: клавіатури, ключі Touch 
memory, радіобрелоки "Оріон-
РК", роблять щоденну експлуа-
тацію системи простою та інтуї-
тивно зрозумілою.

 Простота експлуатації 
забезпечується не тільки для 
кінцевого користувача, але й 
для інсталятора охоронної сис-
теми: можливість програму-
вання та конфігурації роботи 
приладу з клавіатури, за допо-
могою спеціального сервісного 
ПЗ «оLoader» та віддалено - з 
ПЦС «Мост» в каналі GPRS.  

 Можливості ППКО се-
рії «Оріон-Т.3.2» («Оріон-І.3.2») 
не обмежуються охоронними 
функціями. Прилади даної се-
рії підтримують параметрич-
ні шлейфи сигналізації для 
підключення, наприклад, по-
жежних сповіщувачів, функції 
управління автоматикою (елек-
трозамки, освітлення, тощо) 
та контролю несення служби 
(КНС). 

* - ППКО серії «Оріон-Т3.2» (ППКО «Оріон-4(8)Т.3.2») - робота в протоколі «Мост» або «Селена» з СПТС «Мост» або СПТС «Селена» («Кронос») відповідно.

 ** - ППКО серії «Оріон-І3.2» (ППКО «Оріон-4(8)І3.2») - робота в протоколі «Інтеграл-О» з GNG «Spider».

Управління Програмування Особливості

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

       *                 **
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Оріон-4Т(І)3.2            Оріон-8Т(І)3.2

Кількість шлейфів сигналізації                                                     4                                            8
Напруга в шлейфі сигналізації                                                   8-12 В                                    8-12 В
Кількість релейних виходів            2            2
Опір шлейфу сигналізації в черговому режимі            д 2,41 до 3,6 кОм         від 2,41 до 3,6 кОм
Сумарний струм для живлення сповіщувачів      350 мА                                 350 мА
Струм для живлення оповіщувачів, не більше                     350 мА                                 500 мА
Струм споживання від акумулятора, не більше                  380 мА                                 380 мА
Струм для заряду акумулятору, не менше                            40 год                                   40 год
Ємність вбудованого акумулятора                                          7 А•год                                7 А•год
Електроживлення                                                               220В (-15%,+10%),            220В (-15%,+10%),
                                                                                                          50±1 Гц                      50±1 Гц
Діапазон робочих температур при експлуатації       від -100С до +400С           від -100С до +400С
Середнє напрацювання на відмову                                    20 000 год                          20 000 год
Середній термін служби                                           10 років                   10 років
Габаритні розміри ППКО                           280мм*225 мм*84 мм     280мм*225 мм*84 мм
Габаритні розміри клавіатури                                 125мм*93 мм*33 мм       125мм*93 мм*33 мм
Маса ППКО без акумуляторної батареї                                    1,6 кг                                   1,6 кг                                                                    
Маса клавіатури                                                 0,16 кг                     0,16 кг 
Корпус                                                                                        АВS-пластик                      АВS-пластик

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Схема підключення

Технічні характеристики
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ППКО «ОРІОН-4Т.3.2 mini»
            «ОРІОН-4I.3.2 mini»
    Загальний опис та призначення 
 ППКО «Оріон-4Т.3.2 mini» («Оріон-4І.3.2 mini») - це спеціалізований пультовий прилад 
охоронної сигналізації, що підтримує роботу в каналі GSM(CSD)/GSM(GPRS) на двох SIM-
картах. Крім передавання інформації на пульт охоронного моніторингу дані прилади 
забезпечують SMS-інформування на два визначені номери мобільних телефонів.
 
 ППКО «Оріон-4Т.3.2 mini» («Оріон-4І.3.2 mini») розміщений у компактному 
пластиковому корпусі, що дозволяє розміщувати його безпосередньо у банкоматах та 
терміналах, реалізовуючи при цьому надійну охоронну сигналізацію. 

 ППКО «Оріон-4Т.3.2 mini» («Оріон-4І.3.2 mini») підтримує 4 зони сигналізації, що 
дозволяє реалізувати типову охоронну сигналізацію банкомату, платіжного терміналу або 
іншого невеликого об’єкту, наприклад, квартири, магазину тощо. 

                 Управління «Оріон-4Т.3.2 
mini» («Оріон-4І.3.2 mini») здій-
снюється за допомогою клавіа-
тури або ключів Touch Memory, 
при чому реалізована підтримка 
до 18 ключів (кодів доступу) та 8 
груп ШС. 

  Програмування прила-
ду здійснюється за допомогою 
спеціального сервісного ПЗ 
«оLoader», з клавіатури (не йде 
в комплекті поставки) та відда-
лено – з ПЦС «Мост» в каналі 
GPRS. 

 ППКО «Оріон-4Т.3.2 mini» 
(«Оріон-4І.3.2 mini») також під-
тримує параметричні шлейфи 
сигналізації, до яких можуть 
бути підключені, наприклад, те-
плові сповіщувачі, що доволі 
часто використовуються у охо-
роні банкоматів.  
 Крім окремого виходу 
для підключення сирени, «Оріон-
4Т.3.2 mini» має два додаткових 
релейних виходи для управління 
виконавчими пристроями. 

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Управління Програмування Особливості

* - ППКО «Оріон-4Т.3.2 mini» - робота в протоколі «Мост» або «Селена» з СПТС «Мост» або СПТС «Селена» («Кронос») відповідно. 

** - ППКО «Оріон-4І3.2 mini» - робота в протоколі «Інтеграл-О» з GNG «Spider». 

       *                 **
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Оріон-4Т(I).3.2mini         

Кількість шлейфів сигналізації                                                        4                                           
Напруга в шлейфі сигналізації                                                                                  8-12 В 
Кількість релейних виходів                                                                                          2                                    
Опір шлейфу сигналізації в черговому режимі                                      від 2,41 до 3,6 кОм         
Сумарний струм для живлення сповіщувачів, не більше                             350 мА                                 
Струм для живлення оповіщувачів, не більше                                                 350 мА                                 
Струм споживання від акумулятора, не більше                                                200 мА                                 
Час відновлення повної ємності акумулятора, не більше                              30 год                                 
Ємність вбудованого акумулятора                                                                     2.2 А•год 
Електроживлення                                                                                            220В (-15%,+10%),           
                                                                                                                                         50±1 Гц  
Потужність, що споживається від мережі                                                           10 ВА 
Діапазон робочих температур при експлуатації                                  від -100С до +400С   
Середнє напрацювання на відмову                                                                   20 000 год 
Середній термін служби                                                          10 років                  
Габаритні розміри ППКО                                      270 мм*197 мм*52 мм     
Маса ППКО без акумуляторної батареї                                                                0,9 кг                                      
Корпус                                                                                                                     АВS-пластик 

Работа по каналу GSM(CSD/GPRS) 

Схема підключення

Технічні характеристики



12

ППКО «ОРІОН-16Т.3.2»
     «ОРІОН-16I.3.2»    
 Загальний опис та призначення 
 ППКО «Оріон-16Т.3.2» («Оріон-16І.3.2») - це багатофункціональні пультові прилади 
охоронної сигналізації, що підтримують роботу в каналах зв’язку  GSM(CSD)/GSM(GPRS) на 
двох SIM-картах та Ethernet (при підключенні БПМЕ). Крім передавання інформації на пульт 
охоронного моніторингу, дані прилади забезпечують SMS-інформування на два визначені 
номери мобільних телефонів. 

            ППКО "Оріон-16Т.3.2" ("Оріон-16І.3.2") підтримують 16 зон сигналізації з можливістю 
розподілу на 2 віртуальні прилади, що дозволяє реалізувати надійну  охоронну сигналізацію 
на середніх об’єктах: приватні будинки, офіси, магазини, банки, складські приміщення тощо. 

    Продуманий алгоритм 
управління охоронною сигналі-
зацією з використанням до 16 
груп, до 32 кодів доступу та ши-
рокий набір ідентифікаторів до-
ступу: клавіатури, ключі Touch 
memory, радіобрелоки "Оріон-
РК", роблять щоденну експлуа-
тацію системи простою та інтуї-
тивно зрозумілою.

 Простота експлуатації 
забезпечуєтсья не тільки для 
кінцевого користувача, але й 
для інсталятора охоронної сис-
теми: можливість програму-
вання та конфігурації роботи 
приладу з клавіатури, за допо-
могою спеціального сервісно-
го ПЗ "оLoader" та віддалено - з 
ПЦС "Мост" в каналі GPRS.  

 Можливості ППКО "Оріон-
16Т.3.2" ("Оріон-16І.3.2") не об-
межуються охоронними функці-
ями. Дані прилади підтримують 
параметричні шлейфи сигналіза-
ції для підключення, наприклад, 
пожежних сповіщувачів, функції 
управління автоматикою (елек-
трозамки, освітлення, тощо) та 
контролю несення служби (КНС). 
 Додатково до ППКО 
"Оріон-16Т.3.2" ("Оріон-16І.3.2") 
можливо підключити виносну 
індикаторну панель ВІП-16 та мо-
дуль релейних ліній МРЛ-2.1 для 
реалізації двох додаткових ре-
лейних виходів. 

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Управління Програмування Особливості

*   - ППКО "Оріон-16Т3.2" - робота в протоколі "Мост" або "Селена" з СПТС "Мост" або СПТС "Селена" (Кронос) відповідно.
** - ППКО "Оріон-16І3.2» - робота в протоколі "Інтеграл-О" з GNG "Spider".

       *                **
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Оріон-16Т(І).3.2         

Кількість шлейфів сигналізації                                                                                      16                                            
Напруга в шлейфі сигналізації                                                                                     8-12 В
Кількість релейних виходів           2+2(МРЛ-2.1)                                   
Опір шлейфу сигналізації в черговому режимі                                          від 2,41 до 3,6кОм           
Сумарний струм для живлення сповіщувачів, не більше                                350 мА                                 
Струм для живлення оповіщувачів, не більше                                                    500 мА                                 
Струм споживання від акумулятора, не більше                                                  380 мА                                 
Час відновлення повної ємності акумулятора, не більше                                40 год                                 
Ємність вбудованого акумулятора                                                                         7А•год 
Електроживлення                                                                                               220В (-15%,+10%),           
                                                                                                                                           50±1 Гц   
Діапазон робочих температур при експлуатації                                      від -100С до +400С           
Середнє напрацювання на відмову                                                                      20 000 год                            
Середній термін служби                                                              10 років                  
Габаритні розміри ППКО                                                                 281мм*226 мм*85 мм     
Габаритні розміри клавіатури                                                                       125мм*93 мм*33 мм      
Габаритні розміри ВІП-16                                                                                  115мм*80 мм*24 мм      
Маса ППКО без акумуляторної батареї                                                                    1,6 кг                                      
Маса клавіатури                                                                                 0,16 кг                                 
Корпус                                                                                                                        АВS-пластик  

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Схема підключення

Технічні характеристики



14

    
Загальний опис та призначення 
ПСО «18кГц-GPRS» (CID) призначений для виконання функції емулятора телефонної 
лінії, що дозволяє підключати різні типи та модулі охоронних ППК на ПЦС «Мост» в 
каналі GPRS. 
ПСО «18кГц-GPRS» (CID) підтримує вхідні протоколи «Мост» (18кГц), «Інтеграл-О» 
(18кГц), «Contact-ID» та «Ademco Express», що дозволяє реалізувати підключення до 
абсолютної більшості ППК, що використовуються в Україні. 

4 вхідних протоколи. 
Вихідний протокол «NOVA» (GPRS) для роботи з ПЦС «Мост». 2 власних зони сигналізації. 1 про-
грамований вихід. Вбудований інтерфейс mini-USB для налаштування пристрою. Налаштування 
з Windows чи Android версії ПЗ «oLoader». Підтримка роботи з 2-ома SIM-картами. 
Розміщується у компактному пластиковому корпусі.  

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Особливості

NOVA

ПСО «18кГц-GPRS» (CID)
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Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Схема підключення

18кГц-GPRS (CID)
Напруга живлення, (входи «+12В», «ОБЩ»)                                                            10,8 -13,8 В                                                  
Середній струм споживання,  не більше                                                                      60 мА
Струм споживання в режимі передавання, не більше                                           120 мА
Час затримки передавання                                                                                               5 сек
Макс. час затримки передавання сек                                                                          20 сек
Середнє напрацювання на відмову, не менше                                  40 000 год
Середній термін експлуатації                                     10 років
Габаритні розміри                                                  70 мм *92 мм *33 мм
Маса приладу                                                                                                                       0,15 кг

Технічні характеристики
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ПСО «18кГц-GPRS» (Інтеграл)
    
 Загальний опис та призначення 
 ПСО «18кГц-GPRS» призначений для приймання інформації від ППКО, що працюють 
по зайнятій телефонній лінії  (18 кГц, протокол "Інтеграл-О"), та подальшого передавання 
даної інформації на ПЦС через мережу GSM (формат GPRS, протокол "Інтеграл-О"). 
 ПСО «18кГц-GPRS» підтримує 2 SIM-карти з можливістю автоматичного переходу 
між ними. Принцип передавання інформації на ПЦС в каналі GSM (GPRS) аналогічний ППКО 
серії «Оріон-І.3.2»  -  зі збереженням повної інформативності. 

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Особливості

18кГц-GPRS
Напруга живлення, (входи «+12В», «ОБЩ»)                                                            10,8 -13,8 В                                                  
Середній струм споживання,  не більше                                                                      60 мА
Струм споживання в режимі передавання, не більше                                           120 мА
Час затримки передавання                                                                                               5 сек
Макс. час затримки передавання сек                                                                          20 сек
Середнє напрацювання на відмову, не менше                                  40 000 год
Середній термін експлуатації                                     10 років
Габаритні розміри                                                  70 мм *92 мм *33 мм
Маса приладу                                                                                                                       0,15 кг

Технічні характеристики

- виконання функції емулятору телефонної лінії;
- програмування за допомогою ПЗ «оLoader» або SMS-повідомленнями; 
- компактний розмір плати; 
- універсальна комплектація: 
- спеціальні стійки для розміщення в корпусі ППКО; 
- компактний корпус для розміщення ззовні ППКО. 
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Схема підключення

Робота по GSM(CSD/GPRS) каналу

Приклад розміщення
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Автономна охорона

ППКО «ОРІОН-4(8)ТМ.1»
    
 Загальний опис та призначення 
 ППКО серії «Оріон-ТМ.1» («Оріон-4ТМ.1», «Оріон-8ТМ.1») – це багатофункціональні 
прилади автономної охоронної сигналізації з підтримкою сучасних сервісів. 
 
 Дана серія приладів забезпечує інформування клієнтів на 6 (10) номерів мобільних 
телефонів шляхом дзвінків з голосовими повідомленнями та шляхом відправлення SMS-
повідомлень. 
 
 ППКО «Оріон-4ТМ.1» та ППКО «Оріон-8ТМ.1» підтримують 4 та 8 зон сигналізації 
відповідно, що дозволяє реалізувати надійну охоронну сигналізацію з функціями розумного 
будинку на невеликих та середніх об’єктах: квартири, приватні будинки, дачі тощо.

    Продуманий алгоритм 
управління охоронною сигна-
лізацією з використанням до 4 
груп, до 9 кодів доступу та ши-
рокий набір ідентифікаторів до-
ступу: клавіатури, ключі Touch 
memory, радіобрелоки "Оріон-
РК" та спеціалізований Android-
додаток «Control TM», роблять 
щоденну експлуатацію системи 
простою та інтуїтивно зрозумі-
лою.

 Простота експлуатації 
забезпечується не тільки для 
кінцевого користувача, але й 
для інсталятора охоронної сис-
теми: можливість програму-
вання та конфігурації роботи 
приладу з клавіатури або за до-
помогою спеціального сервіс-
ного ПЗ "оLoader".

 Можливості ППКО се-
рії "Оріон-ТМ.1" не обмежуються 
охоронними функціями. Прилади 
даної серії підтримують параме-
тричні шлейфи сигналізації для під-
ключення, наприклад, пожежних 
сповіщувачів та функції управлін-
ня автоматикою (електрозамки, 
освітлення, тощо).
 Функціональні можливос-
ті приладів у поєднанні з можли-
вістю моніторингу та управління 
системою з власного мобільного 
пристрою виводять автономну 
охоронну сигналізацію на якісно 
вищий за надійнійністю та зручніс-
тю рівень.

Управління Програмування Особливості
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Схема підключення

Технічні характеристики Оріон-4ТМ.1                 Оріон-8ТМ.1

Кількість шлейфів сигналізації                                                   4                                               8
Напруга в шлейфі сигналізації                                                8-12 В                                        8-12В
Кількість релейних виходів                                            2              2 
Опір шлейфу сигналізації в черговому режимі      від 2,41 до 3,6 кОм              від 2,41 до 3,6 кОм
Сумарний струм для живлення сповіщувачів                 350 мА                                      350 мА
Струм для живлення оповіщувачів, не більше                350 мА                                     500 мА
Струм споживання від акумулятора, не більше              380 мА                                     380 мА
Час відновлення повної ємності акумулятора, не більше  40 год                                      40 год
Ємність вбудованого акумулятора                                     7 А•год                                    7А•год
Електроживлення                                                           220В (-15%,+10%),                   220В (-15%,+10%),
                                                                                                      50±1 Гц                                     50±1Гц
Діапазон робочих температур при експлуатації    від -100С до +400С                  від -100С до +400С
Середнє напрацювання на відмову                                 20 000 год                              20 000 год
Середній термін служби                                        10 років                                  10 років
Габаритні розміри ППКО                                     281 мм*226 мм*85 мм        281 мм*226 мм*85 мм
Габаритні розміри клавіатури                           125 мм*93 мм*33 мм          125 мм*93 мм*33 мм
Маса ППКО без акумуляторної батареї                                1,6 кг                                       1,6 кг                                                                    
Маса клавіатури                                              0,16 кг                                    0,16 кг
Корпус                                                                                    АВS-пластик                         АВS-пластик

Автономна охорона
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Автономна охорона

ПЗ «Сontrol TM»
    
 Загальний опис та призначення 
 Android-додаток «Control TM» - сучасний інструмент управління системою охоронної 
сигналізації на базі ППКО серії "Оріон ТМ.1". 

 ПЗ «Control TM» створено для більш зручного управління системою охорони 
Вашого будинку. Тепер Ви зможете управляти безпекою Вашої домівки, офісу, гаражу 
тощо, незалежно від Вашого місцезнаходження, використовуючи лише Ваш смартфон без 
необхідності підключення до мережі Internet. 

   «Control TM» дає наступні можливості по віддаленому управлінню та моніторингу: 
 - гнучка система зняття/постановки системи з/під охорону;
 - управління виконавчими пристроями (опалення, кондиціювання, освітлення та інш.);
 - ведення журналу подій; 
 - перевірка балансу на рахунку ППКО «Оріон»; 
 - перевірка стану всіх компонентів системи;
 - скидання живлення пожежних сповіщувачів; 
 - іменування всіх компонентів системи; 
 - моніторинг компонентів живлення охоронної системи та інш.

 Зв'язок додатку «Control TM» з ППКО здійснюється за допомогою SMS-повідомлень, при цьому 
кожне повідомлення з ППКО містить у собі інформацію по всіх компонентах охоронної системи, що до-
зволить Вам отримувати актуальну інформацію у повному обсязі. 

Особливості
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Автономна охорона
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ПЗ «оLoader»
    
 Загальний опис та призначення 
 ПЗ «оLoader» призначено для програмування та налаштування ППКО серії "Оріон" та 
додаткового обладнання охоронного призначення. 
 
 ПЗ працює в середовищі Windows (XP/7/8/10), знаходиться у вільному доступі і 
розміщується на офіційному web-сайті ТОВ "Тірас-12" - www.tiras.ua. 

 ПЗ «оLoader» має зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та суттєво спрощує 
роботу з обладнанням виробництва ТОВ "Тірас-12". 

 ПЗ «оLoader» підтримує роботу з ППКО виробництва ТОВ "Тірас-12" як за допомогою 
USB-програматора, так і напряму (для ППКО серії «Оріон» з вбудованим USB-інтерфейсом).    

Програмування обладнання
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Програмування обладнання

USB-програматор
    
 Загальний опис та призначення 
 USB-програматор призначений для зчитування або зміни/запису налаштувань ППКО 
серії «Оріон» за допомогою ПК з встановленим ПЗ «оLoader» або в автономному режимі. 
 Зв'язок USB-програматора з ПК організовано через USB-інтерфейс.

  Робота USB-програматору може відбуватися у чотирьох режимах: 

 1. Первинне програмування ППКО. 
Якщо ППКО ще не встановлений на об’єкті, його можна запрограмувати, підключивши до ПК з встанов-
леним ПЗ «оLoader» через USB-програматор. 
 2. Програмування ППКО в автономному режимі.
USB-програматор може містити в своїй пам’яті 4 попередньо підготовлені конфігурації ППКО серії «Орі-
он», що дозволяє запрограмувати прилад, що вже встановлений на об’єкті натисканням всього лише 
двох кнопок. 
 3. Зчитування налаштувань з ППКО.
USB-програматор дозволяє зчитати конфігурацію ППКО серії «Оріон» у свою пам’ять, для подальшого 
перегляду даної конфігурації на ПК з встановленим ПЗ «оLoader». 
 4. Оновлення версії мікропрограми.
USB-програматор дозволяє оновлювати версії вбудованого ПЗ ППКО та ПСО виробництва ТОВ "Тірас-12".

Режими роботи
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Блок живлення БП 1215
    
 Загальний опис та призначення 
 Блок живлення БП 1215 призначений для живлення компонентів охоронної 
сигналізації, пожежної сигналізації та систем оповіщення. 
 БП 1215 забезпечує автоматичний перехід між основним та резервним джерелом 
живлення. 
 БП 1215 оснащений електронним захистом від перевантаження, плавкими 
запобіжниками, блоком захисту акумулятору від глибокого розряду та тампером. 
 БП 1215 виконаний в пластиковому корпусі з місцем для розміщення акумуляторної 
батареї ємністю 7А*год. 

Напруга живлення від мережі                                                   220В +10%/-15%
Потужність, що споживається від мережі, не більше                   35ВА
Вихідна напруга                                                                                 10,8В–13,8В
Максимальний вихідний струм, не більше                                         1,5 А
Струм заряду акумулятора                                                               0,3А-0,45А 
Місце під АКБ ємністю                                                                         7А*год, 12В
Діапазон робочих температур                                                        -25oС     +50oС
Габаритні розміри               281мм*226мм*85мм
Маса                                                                                  1,5 кг 

Технічні характеристики

Додаткове обладнання
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Додаткове обладнання

ОСЗ «Джміль»
         «Джміль-1»
         «Джміль-2»
    
 Загальний опис та призначення 
 Світлозвукові оповіщувачі «Джміль», «Джміль-1» та «Джміль-2» відповідають ДСТУ 
EN 54-3:2003,  ДСТУ ЕN 50131-4:2014 та призначені для використання у системах охоронної 
та пожежної сигналізації. 
 Джерелом звукового сигналу є п’єзоелектрична сирена, джерелом світлового 
сигналу – яскраві SMD-світлодіоди червоного кольору. 
 ОСЗ «Джміль» виконаний у міцному металевому корпусі, ОСЗ «Джміль-1» та 
«Джміль-2» - у пластиковому корпусі; мають захист від несанкціонованого доступу, відриву 
від місця встановлення, задування монтажною піною. 
 Додатково ОСЗ «Джміль», «Джміль-1» та «Джміль-2» оснащені окремим світлодіодом 
«підтвердження» для відображення статусу охоронної сигналізації.  
 Ступінь захисту корпусу ОСЗ «Джміль», «Джміль-1» та «Джміль-2» дозволяє 
використання даних оповіщувачів як всередині, так і ззовні приміщень (тип В згідно ДСТУ 
EN 54-3:2003). 

Робоча напруга                    9В-15В                                    9В-15В                          9В-15В
Струм споживання                     175 мА                                    200 мА                                300 мА
Рівень звуку                                     80 дБ                                      80 дБ                                  105 дБ
Частота звуку                      від 2,5 кГц до 4,5 кГц          від 2,5 кГц до 4,5 кГц       від 2,5 кГц до 4,5 кГц
Діапазон робочих 
температур                              -25oС  +70oС                   -25oС  +70oС                     -25oС  +70oС
Ступінь захисту оболонки              ІР 33С                          IP 43С                           IP 43С
Габаритні розміри                  90мм*45мм*110мм           154мм*90мм*41мм       154мм*90мм*41мм
Маса                                                    0,3 кг                          0,22 кг                           0,22 кг

Технічні характеристики
             Джміль             Джміль-1                   Джміль-2
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Для нотаток



27

Для нотаток
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Для нотаток






