
 
                                                                   

                                                                                                          
 

26.30.50 – 80.00 
код 

 

Адаптер адресний 
Етикетка 

МЦИ 426434.012 ЕТ 
 

1 Основні дані про виріб 

1.1 Адаптер адресний (АА) МЦИ 426434.012 є пристроєм вводу-виводу адресної 
системи пожежної сигналізації на базі приладу приймально-контрольного пожежного і 
управління (ППКПіУ) серії "Вектор-1" МЦИ 425513.011, який має в своєму складі 
Блок шлейфу адресного (БША) МЦИ 426439.010. АА призначений  для встановлення 
в базу Б103-02 (ПП "Артон") для пожежних сповіщувачів, що виробляє ПП "Артон", і 
дозволяє адаптувати безадресний пожежний сповіщувач  в адресну систему пожежної 
сигналізації. 

Загальний вигляд АА приведений на малюнку 1. 
 

 
Малюнок 1 - Загальний вигляд АА. 

( ВУОС - ЗПОС - зовнішній пристрій оптичної сигналізації) 

Друкований роз’єм  
для підключення 
Пульта адресації 
для змінювання 

налаштувань 
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Технологічна  
етикетка 



 
1.2 Порядок  застосування АА наведений в паспорті на ППКПіУ «ВЕКТОР-1»  

МЦИ 425513.011 ПС. 

1.3  Параметрами АА, що змінюються, є персональна адреса ( від 1 до 32) і 
режим  роботи ("A" або "N"). При постачанні АА мають наступні значення параметрів 
: адреса - "5", режим роботи - "А", які вказуються на технологічній етикетці. Зміна 
адреси і режиму АА здійснюється споживачем програмним шляхом за допомогою 
Пульта адресації МЦИ 426438.002 у відповідності з  експлуатаційною   
документацією на нього. В такому випадку нові дані споживачу необхідно нанести на 
бірку (графи "Адр." и Реж.") 

Примітки: Режим "А" - перехід АА в стан "Пожежа" з верифікацією  
(переперевірянням) стану пожежного  сповіщувача; 

                       Режим "N" - перехід АА в стан "Пожежа" при спрацюванні   
пожежного сповіщувача (без оброблення стану).  

2  Розташування та умовне позначення  

2.1 Розташування та умовне позначення виводів АА наведені на малюнку 1. 

3 Схема монтування АА 

    3.1 Схема монтування АА в шестиконтактну базу Б103-02 (ПП "Артон") приведена 
на малюнку 2. 

Примітка. Шлейф сигналізації необхідно вести екранованим проводом. 
 

 

Малюнок 2 - Схема підключення АА д о  БША ППКПіУ 
(пунктирною лінією показано підключення к АА світлодіода ЗПОС) 

 
4 Свідотство про приймання 

Адаптери адресні МЦИ 426434.012, дата виготовлення  ,  
виготовлені у  відповідності з  діючою документацією та признані придатними для 
експлуатації. 
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