
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



1. ВВЕДЕННЯ 

1.1 Даний документ описує призначення, порядок підключення, головні технічні характеристики, 

комплектність, гарантії виробника, а також відомості про приймання, пакування та утилізацію блока 

зв’язку з персональним комп’ютером  «БСПК-3» (надалі блок зв'язку). 

 
У тексті даного документу прийняті наступні умовні позначення: 

ПЗ – Програмне забезпечення; 

ПК – персональний комп’ютер; 

ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний; 

СПЗ – системи протипожежного захисту. 
 

2 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 

2.1 Блок зв’язку призначений для зв’язку компонентів СПЗ із персональним комп’ютером. 

Приклад компонентів СПЗ які підтримують зв'язок з ПК з допомогою блоку зв'язку: 

– ППКП серії «Спектра-6»; 

– Базова станція «ArtonRL-1»; 

– ППКП серії «Smarton»; 

– GSM комунікатор «KM-GSM» 

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Струм споживання від шини USB ПК, мА, не більше 480 

2.2 Номінальна вихідна напруга БСПК-3, В не більше 5 

2.3 Габаритні розміри, мм,  50х17х7 

2.4 Діапазон робочих температур, °С  от 0 до 40 

2.5 Відносна вологість повітря при 40°С, %, не більше 95 

2.6 Атмосферний тиск повітря від 86 до 107 кПа. 

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ 

Позначення Назва Кіл. Примітка 

1. МЦИ 425692.009 Блок зв'язку з ПК «БСПК-3» 1шт.  

2. МЦИ 425692.009ПС Паспорт 1ек.  

3. МЦИ 434321.034 
Кабель-адаптер «USB-
X1»(ArtonRL-1, Smarton) 

1шт.  

4. МЦИ 434321.035 
Кабель-адаптер «USB-
X4»(Спектра-6, KM-GSM) 

1шт.  

 
Рис. 1 Загальний вигляд блоку зв'язку із кабелем "USB-X1" 

 

БСПК-3 Кабель-адаптер 
«USB-X1» 



 
Рис.2 Загальний вигляд блоку зв'язку із кабелем "USB-X4" 

4 ПІДГОТОВКА БЛОКУ ДО РОБИТИ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ. 

4.1 Після отримання блоку перевірте комплектність. 
УВАГА! якщо блок зберігався при низьких температурах – перед використанням необхідно 

витримати при кімнатній температурі не менше 4-х годин. 
4.2 При першому підключення операційна система повинна знайти новий пристрій та спробує 

встановити драйвер. Якщо встановлення драйверу не пройшло в автоматичному режимі, тоді потрібно 
завантажити драйвер який можна знайти на сторінці продукту на сайті «www.arton.com.ua». 

4.3 Відповідно до приладу необхідно під’єднати кабель-адаптер до блока та приладу. 
4.4 Подальші налаштування проводяться в програмному забезпеченні згідно інструкцій на 

відповідні прилади. 

5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

5.1 Гарантійний термін експлуатації приладу 18 місяців з дня введення в експлуатацію, але не 
більше 24 місяців з дня відвантаження від підприємства-виробника. 

5.2 Ремонт або заміна блоку на протязі гарантійного терміну проводиться підприємством-
виробником при умові дотримування правил експлуатації. 

5.3 У випадку усунення несправності по рекламації, гарантійний термін подовжується на строк 
ремонту виробу. 

5.4 Забороняється будь-яке втручання в схему або конструкцію приладу. При порушенні даної 
вимоги гарантії та відповідальність виробника втрачають силу незалежно від терміну порушення. 

5.5 Неописані в даному паспорті гарантії, а також вимоги до наявності та виконання не оговорених в 
керівництві по експлуатації технічних характеристик недійсні. 

5.6 За будь-який збиток, спричинений порушенням правил експлуатації та перевірки, 
експлуатування несправного приладу або неправильно виконаним монтажем системи пожежної 
сигналізації, підприємство-виробник відповідальності не несе. 

  

Кабель-адаптер 
«USB-X4» 



6 ВІДОМОСТІ ЩОДО РЕКЛАМАЦІЙ 

6.1 При відмові в роботі блоку в період гарантійного терміну, споживач повинен скласти технічно 
обґрунтований акт про необхідність ремонту чи заміни із вказанням заводського номеру, дати випуску 
характеру дефекту. Несправний блок разом із актом відправляється виробнику.  

 
 

7. ПІДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК 

ПП «Артон», 58008, Україна, м.Чернівці, вул. Прутська, 6, сайт: arton.com.ua, 
комерційний відділ: тел./факс +38 (0372) 557-498, пошта: info@arton.com.ua, 
технічна підтримка: моб. +38 (050) 434-0326, пошта: technical@arton.com.ua 
 
 

8. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ 

Прилад не несе небезпеки для життя і здоров'я людей та для навколишнього середовища після 

закінчення терміну експлуатації. Утилізація проводиться без прийняття спеціальних заходів захисту 

навколишнього середовища. 
 

 

9. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ 

Блок зв’язку з персональним комп’ютером «БСПК-3» МЦИ 425692.009 заводський номер 
__________________ відповідає вимогам конструкторської документації та визнаний придатним до 
експлуатації. 

 
  М.П. 

(особисті підписи (відтиски особистих клейм) посадових осіб 
підприємства, відповідальних за приймання виробу) 

 
 

10. ВІДОМОСТІ ПРО ПАКУВАННЯ 

Блок зв’язку з персональним комп’ютером «БСПК-3» МЦИ 425692.009 упакований ПП «Артон» 
згідно вимог, передбачених в діючій технічній документації. 
 
__________________ __________________  

 (підпис) (дата) 
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