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ВСТУП 

 
  Цей паспорт призначений для вивчення будови, принципу роботи, правил монтажу і технічного 
обслуговування та зберігання кнопок керування автоматикою ТУ У 31.6-34469518-001:2011 «Кнопки 
керування автоматикою» (далі за текстом - кнопка).  

 
1 ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
1.1  Кнопка призначена для передачі сигналу «СПРАЦЮВАННЯ» на будь-який прилад приймально-
контрольний з сумісними технічними характеристиками. 
1.2  Область застосування кнопки – керування електричними або електронними пристроями в системах 
охоронної або пожежної сигналізації. 
1.3  По електричному виконанню кнопки діляться на три типи: 

1 -  з механічними перемикачами, призначені для роботи в ланцюгах постійного або змінного 
струму з активним або індуктивним навантаженням і є виробом загального застосування; 
2 -  з простими електронними  компонентами, призначені для роботи в безадресних системах 
охоронної та пожежної сигналізації; 
3 -  з активними електронними компонентами, призначені для роботи в адресних системах 
охоронної та пожежної сигналізації. 

1.4  За призначенням кнопка може виконувати такі функції: 
- розблокування дверей або воріт аварійного виходу; 
- керування системами автоматики пожежогасіння; 
- керування вентиляцією (витяжною, приточною, аварійною і т.п.); 
- включення димовидалення; 
- керування насосами, ліфтами і т.п.; 
- тривожної кнопки. 
Для візуальної відмінності кнопок по функціональному призначенню застосовуються корпуси різних 
кольорів. 
1.5  Умовне позначення кнопки має наступну структуру. 

 
 

       Номер поля  1 2 3  4 

Приклад найменування КА 0 1 В - С 
 
 
 

 Номер   
  поля 

 Можливі       
 значення                                               Опис 

1 
0 Ступінь захисту оболонкою 

та вид кріплення 

 IP42, кріплення на стіну 
1  IP42, урізана в стіну 
2  IP55, кріплення на стіну 

2 

1 

Виконання схеми керування 

 з одним перемикачем 
2  з двома перемикачами 
3  з одним перемикачем та світлодіодною індикацією 
4  Адресна 

3  Модифікація виконання  звичайне виконання  
В   вибухозахищене виконання «1ExibIIBT5 Х» 

4 

З 

Колір 

Зелений 
Б Білий 
Ж Жовтий 
С Блакитний 
Ч Червоний 
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1.6  Кнопка виготовляється у наступних виконаннях, см. таблицю 1 
                                                                                                                                                                     Таблиця 1 

Позначення Найменування Зовнішній 
вигляд 

Наявність 
світловипромінюваної індикації 

при активізації 
ПРАО.425412.001 КА01 

малюнок  1(а) 

немає ПРАО.425412.001-02 КА02 
ПРАО.425412.001-03 КА03 постійна ПРАО.425412.001-03.01 КА03В 
ПРАО.425412.001-04 КА04 спалахами ПРАО.425412.001-04.01 КА04В 
ПРАО.425412.001-11 КА11 

малюнок  1(б) 

немає ПРАО.425412.001-12 КА12 
ПРАО.425412.001-13 КА13 постійна ПРАО.425412.001-13.01 КА13В 
ПРАО.425412.001-14 КА14 спалахами ПРАО.425412.001-14.01 КА14В 
ПРАО.425412.001-21 КА21 

малюнок ( 1в) 

немає ПРАО.425412.001-22 КА22 
ПРАО.425412.001-23 КА23 постійна ПРАО.425412.001-23.01 КА23В 
ПРАО.425412.001-24 КА24 спалахами ПРАО.425412.001-24.01 КА24В 

 
 
 

 
 

а) б) 

 
в) 

 
Малюнок 1 - Зовнішній вигляд і габаритні розміри кнопки, розміри в мм. 
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1.7   Приклад запису при замовленні кнопок в відомостях - замовленнях обладнання приведено в  
таблиці  2. 

 
                                                                                                                                                                        Таблиця 2 

Найменування 
виробу  

Позначення в 
специфікаціях 

Функціональне 
призначення 

Допоміжний напис 
при спрацюванні Кількість 

КА 01-З ПРАО.425412.001 Pозблокування 
дверей аварійного 

виходу 

РОЗБЛОКОВАНО 4 

КА 03В-Ж ПРАО.425412.001-03.01 Пожежогасіння ВКЛЮЧЕНО 2 
КА 24-С ПРАО.425412.001-24 Система газового 

пожежогасіння 
АВАРІЙНЕ 

ЗУПИНЕННЯ 
3 

 
 

 Кнопка відноситься до типу А «прямої дії» згідно з ДСТУ EN 54-11:2004, відповідає вимогам:  
- ТУ У 31.6-34469518-001: 2011, пп. 6.1,6.3 ДБН В 1,2-7-2008 «Система забезпечення надійності та 

безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; 
- п.6.2.4 ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного 

захисту», ДСТУ  EN 50130-4:2006 «Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна 
сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналізації 
про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку» (EN 50130-4:1995, IDT); 

 - ДСТУ ІЕС 61000-6-3:2007 «Електромагнітна сумісність. Частина 6-3.Родові стандарти. Емісія завад у 
житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням»  (ІЕС 61000-6-
3:2006, IDT). 

Крім того, електричні пристрої запускання ручного типу ( кнопки керування автоматикою типу КА) 
моделей: 

 КА хх-Ж, типів 1,2,3 (жовтий колір корпусу); 
 КА ххВ-Ж, типів 1,2,3 (жовтий колір корпусу) іскробезпечного виконання для зон і категорій 

приміщень «1ЕхіbIIBT5X»;  
та електричні пристрої зупинення ручного типу ( кнопки керування автоматикою) моделей: 
 КА хх-С, типів 1,2,3 (блакитний колір  корпусу); 
 КА ххВ-С, типів 1,2,3 (блакитний  колір корпусу) іскробезпечного виконання для зон і категорій 

приміщень «1ЕхіbIIBT5X»; 
  відповідають вимогам п.4.1.3 ДСТУ 4469-3:2005. 
1.8  Кнопка розрахована на безперервну цілодобову роботу. 
1.9  За ступенем захисту, забезпечуваним оболонкою згідно ГОСТ 14254-96, кнопки виконання:  
- КА 0х-х та КА 1х-х забезпечують ступінь захисту ІР42; 
- КА 2х-Ч забезпечують ступінь захисту ІР55.  
1.10  Кнопки КА 0х-х та КА 1х-х призначені для експлуатації у приміщенні. Кнопки КА 2х-Ч         

   призначені для експлуатації  як у приміщенні, так і зовні (під накриттям). 
1.11 Спеціальні кнопки вибухозахищеного виконання КА 03В, КА 04В, КА 13В, КА 14В, КА 23В і КА 

24В мають рівень вибухозахисту "вибухобезпечний" згідно з ГОСТ 22782.0, що забезпечується видом 
вибухозахисту "іскробезпечне електричне коло" рівня "ib" згідно з ГОСТ 22782.5. Цим  кнопкам 
присвоєно маркування вибухозахисту "1ExіbІІВТ5 X" та вони можуть застосовуватись у 
вибухонебезпечних зонах приміщень або зовнішніх установок згідно з розділом 4 ПУЕ (НПАОП 40.1-
1.32-01), а також згідно вимог інших нормативних актів по охороні праці та промисловій безпеці, які 
регламентують використання  електрообладнання у вибухонебезпечних зонах. 

Знак "Х" в маркуванні вибухозахисту указує на особливі умови експлуатації, які пов’язані з тим, що 
кнопка може використовуватись з блоками іскрозахисту, що мають іскробезпечні електричні кола  рівня 
"ib" та вихідні параметри: 

- для шлейфів (ліній) сигналізації 12В: 
 напруга холостого ходу, В - 15; 
 струм короткого замикання, мА - 100; 
 потужність, Вт – 1,5.  

- для шлейфів сигналізації 24В: 
 напруга холостого ходу, В - 28; 
 струм короткого замикання, мА - 88; 
 потужність, Вт – 2,5. 
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2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1  Технічні показники згруповані по типам виконання кнопки і приведені в таблиці  3. 
 

                                                                                                                                                                                          Таблиця 3   

Найменування показника Значення Тип 
кнопки Умовне позначення 

1 Напруга комутації змінного струму, В, не більше 250 

1 КА x1-x та  КА x2-x 
2 Напруга комутації постійного струму, В, не більше 30 
3 Змінний струм, що комутується, А, не більше 1 
4 Постійний струм, що комутується, А, не більше 3 
5 Діапазон напруги                                                                                                                             
живлення*, В 

для шлейфів сигналізації 12 В від 9 до 15 
2 КА x3x-x для шлейфів сигналізації 24 В від 15 до 28 

6 Струм споживання в режимі «СПРАЦЮВАННЯ», мА, не більше 7 
7 Діапазон напруги живлення лінії сигналізації, В від 8 до 15 

3 КА x4x-x 8 Струм споживання в «Черговому режимі», мА, не більше 0,2 
9 Струм споживання в режимі «СПРАЦЮВАННЯ», мА, не більше 6,0 

10 Ступінь захисту оболонкою 
IP42 

1 - 3 

 КА 0xx-x та КА 1xx-x 
IP55 КА 2xx-Ч** 

11 Габаритні розміри, мм (ШВГ) 
868853 КА 0xx-x 
868825 КА 1xx-x 

8611153 КА 2xx-x 
12 Робоча температура, °С від -30 до +55 

КА xxx-x 13 Маса, кг, не більше 0,170 
14 Зусилля, необхідне для включення робочого елементу (кнопки), Н від 25 до 50 

Параметри іскробезпечних електричних кіл: 
- для кнопок КА хЗВ та КА х4В, які підключаються до 12В шлейфів (ліній) сигналізації: 
 напруга холостого ходу, В - 15; 
 струм короткого замикання, мА - 100; 
 потужність, Вт – 1,5; 
  внутрішня електрична ємність та індуктивність, відповідно,100 нФ та 10 мкГн. 
- для кнопок КА хЗВ, які підключаються до 24В шлейфів сигналізації: 
 напруга холостого ходу, В - 28; 
 струм короткого замикання, мА - 88; 
 потужність, Вт – 2,5; 
 внутрішня електрична ємність та індуктивність, відповідно,100 нФ та 10 мкГн. 
___________________________________________________ 
 * Діапазон напруги живлення встановлюється джампером XP1або XP2. 
      ** Ступінь захисту ІР55 тільки для кнопок  в корпусі червоного кольору. 

 
3  КОМПЛЕКТНІСТЬ 

 
 Комплект поставки кнопки наведено в таблиці  4. 
                                                                                                                                                                           Таблиця 4 

Найменування Кількість, шт. 
Кнопка 1 
Ключ 1* 
Захисне скло **  
Паспорт ПРАО.425412.001 ПС 1 *** На замовлення 
  

_____________________________________________ 
* При поставці до 5 кнопок одному замовнику кнопки комплектуються двома ключами. 
** Захисне скло поставляється за окремим замовленням. 
***Додаткова кількість паспортів замовляється окремо. 

 
3.1  Комплект поставки може бути іншим і обумовлюється договором (контрактом) поміж споживачем і 
підприємством-виробником. 
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4 ПРИНЦИП РОБОТИ ТА СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
 

4.1  Перший тип кнопки призначений для систем, де спрацювання характеризується зміною стану 
перемикаючого контакту. Принципова схема кнопок КАx1-x та КАx2-x першого типу приведена на  
малюнку 2. 

                                                   
Примітка – У кнопки КА x1-x перемикач SA2 та колодка XT2 не встановлюється. 
 

Малюнок 2 - Принципова схема кнопки першого типу. 
 

4.2  Другий тип кнопки призначений для безадресних систем, в яких тривожний стан формується 
стрибкоподібним збільшенням струму в ланцюзі шлейфу сигналізації. Вибір напруги шлейфа 
сигналізації виконується встановленням джампера: для шлейфів 12 В малюнок 3(а), а для шлейфів 24 В 
малюнок 3(б). 

  
а) б) 

Малюнок 3 - Схеми підключення кнопки другого типу КА x3х-x до безадресного ППКП з напругою 
в шлейфі 12 В (а) або 24 В (б). 

 
Схеми підключення кнопок другого типу КА x3х-x до безадресного ППКП приведені на малюнку 4. 

 

 

 
а) б) 

 
де: ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний; 
 КА х3х-х1…N – кнопки; 
 КА х3Вх-х1…N – вибухозахищені кнопки; 
 БIЗ – блок іскрозахисту; 
 Rк – резистор кінцевий, залежно від типу ППКП. 

 
Малюнок 4 - Схеми підключення кнопок другого типу КАx3х-x звичайних (а) та вибухозахищених 

(б) до безадресного ППКП 
 

4.3  Третій тип кнопки призначений для адресних систем з імпульсною напругою живлення 12 В, в яких 
тривожний стан формується передаванням адресного повідомлення. Схеми підключення кнопок 
третього типу КАx4х-x до ППКП приведені на малюнку  5. 

 

ППКП 

ППКП 
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а) б) 

 
 

де:    ППКП               – прилад приймально-контрольний пожежний; 
        КА х4х-х1…N      – кнопки; 
        КА х4Вх-х1…N   – вибухозахищені кнопки; 
        БIЗ                    – блок іскрозахисту. 
 

     Малюнок 5 - Схеми підключення кнопок третьего типу КАx4х-x звичайних (а) та 
вибухозахищених (б) до адресного ППКП. 

 
Примітка – Підприємство-виготовлювач кнопок постійно веде роботи, пов'язані з підвищенням 
їх якості та надійності. Тому в кнопках можуть бути схемні і конструктивні зміни. 
 
5 ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 
 

5.1  Кнопки КА х1-х або  КА х2-х за засобом захисту від ураження електричним струмом відповідають 
класу II згідно ГОСТ 12.2.007.0. 
5.2  Кнопки КА х3х-х або КА х4х-х за засобом захисту від ураження електричним струмом 
відповідають класу III згідно ГОСТ 12.2.007.0. 
5.3   При установці, підготовці до роботи та експлуатації кнопки слід керуватися «Правилами безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 0.00-1.21-98 і «Правилами улаштування 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01. 
5.4  Підключення ліній і проводів, а також усунення несправностей у лініях повинно проводитися в 
знеструмленому стані. 
5.5  До робіт з монтажу, перевірки, обслуговування та експлуатації допускаються особи, які пройшли 
виробниче навчання та мають групу з електробезпеки ІІІ, атестацію кваліфікаційною комісією, 
інструктаж з безпечного обслуговування. 
 

6  ПРАВИЛА МОНТАЖУ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ, РЕМОНТУ 
  
6.1 Монтаж і установка кнопки на об’єкті повинні проводитися у повній відповідності до проектної 
документації, розробленої з дотриманням вимог «Типовые правила технического содержания установок 
пожарной автоматики», ВСН 25-09.68-85,  ДБН В.2.5-56-2010 и ДБН В.2.2-15-2005. Під час монтажу, перевірки 
та експлуатації кнопки необхідно виконувати правила безпеки праці, викладені в КД. 
6.2 Кнопка встановлюється в місцях, зручних для приведення  її в дію, з урахуванням можливості 
проведення технічного обслуговування. Послідовність дій при установці  див. малюнки листка-вкладки. 
 6.3  Увага! До встановлення кнопки адресного виконання  в систему в ній повинен бути 
запрограмований адрес згідно з проектом. 
 6.4  Кнопку рекомендується розташовувати на відстані: 

- не менше 0,5 м від вимикачів і перемикачів (у тому числі освітлення, кнопок виклику ліфтів 
тощо), електричних дзвінків та інших електричних приладів; 
- не менше 0,75 м від різних предметів, меблів та обладнання. 
Для забезпечення бризкозахисту ввід проводів здійснюється знизу через кабельне введення. 

  6.5  Підключення здійснюється проводом з перетином жил не більше 1,5 мм2. 
  6.6 Під час експлуатації кнопки потрібно керуватися вимогами НАПБ А.01.001, НПАОП 0.00-1.21 і 
ПУЕ. 

ППКП 

ППКП 
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  6.7 В процесі експлуатації кнопок необхідно проводити технічне обслуговування з періодичним 
контролем працездатності в обсязі ТО-1 та ТО-2. 
Рекомендована періодичність обслуговування: 
– ТО-1………… 6 місяців; 
– ТО-2…………12 місяців. 
  6.7.1 ТО-1 передбачає зовнішній огляд, а також виявлення механічних ушкоджень на корпусі та на 
робочій поверхні. 
  6.7.2 ТО-2 передбачає зовнішній огляд, виявлення механічних ушкоджень на корпусі і на робочій поверхні, 
а також перевірку функціонування. 
  6.8 Ремонт кнопки проводиться тільки за умови відключення живлення із записом в журналі 
експлуатації. 
  6.9 Ремонт допускається тільки у разі несправностей, не зв’язаних із втручанням в схему або 
конструкцію. 
  6.10 Утилізацію виконує споживач з урахуванням наявності в конструкції кнопки матеріалів відповідно 
до ДСанПіН 2.2.7.029. 

 
7 ТРАНСПОРТУВАННЯ  ТА  ЗБЕРІГАННЯ 

 
7.1  Транспортування та зберігання кнопки повинно проводитися відповідно до вимог ГОСТ 15150. 
7.2  Транспортування кнопки повинно здійснюватися в тарних,  щільних ящиках, спосіб укладання 
ящиків повинен виключати їхнє переміщення. 
7.3  Транспортування дозволяється: залізничним, автомобільним та авіаційним транспортом за умови 
дотримання правил та вимог, що діють на даних видах транспорту з урахуванням  маніпуляційних 
знаків на упаковці. 
7.4  Умови  транспортування  в  частині  впливу  кліматичних  факторів повинні  відповідати умовам  
зберігання 3 (Ж3) ГОСТ 15150,  у  частині  впливу  механічних  факторів  -  Л за ГОСТ 23216. 
7.5  Кнопку, до введення в експлуатацію необхідно, зберігати в транспортній тарі в складських 
приміщеннях, які захищають її від впливу атмосферних опадів при температурі від 5 до 40 °С і 
відносній вологості до 80% при температурі  25 °С  при відсутності в навколишньому середовищі пилу, 
агресивних парів і газів та інших шкідливих домішок, спричиняючих корозію.  
7.6  Строк зберігання кнопки в опалювальних приміщеннях –  12 місяців. 
7.7  При зберіганні в транспортній тарі кнопки повинні бути укладені не більше ніж 8 рядів по висоті 
та не ближче 0,5 метра від опалювальної системи. 
7.8  Зберігання кнопки  більше 12 місяців зараховується в термін служби. 
 

8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ  

 
  Кнопка(и) виготовлена(і) та прийнята(і) у відповідності з вимогами ТУ У 31.6-34469518- 
002:2011, діючою технічною документацією і визнана(і) придатною(ми) до експлуатації. 
   Якість продукції  забезпечено сертифікованою  системою менеджменту якості, яка відповідає     
 ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управлiння якiстю.Вимоги». 
  Сертифікат на систему управління якістю зареєстрований у Реестрі Системи сертифікації  
 УкрСЕПРО 30.05.2011р. № UA2.003.06043-11, дійсний до 30.05.2016 р. 
   Кнопка(и) відповідає(ють) вимогам Технічного регламенту  з електромагнітної    сумісності. 

 
Найменування виробу 

 
Кіл-сть 

шт. 
 

Серійний(і) номер(и) Дата випуску 
(тиждень, рік) 

    

    

    
                              

       
 
Відмітка представника СТК ___________________ 
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9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
 

 9.1 Виробник гарантує відповідність кнопки вимогам технічних умов (ТУ) при дотриманні правил 
транспортування, зберігання та експлуатації, а також вимогам до проведення монтажу. 

9.2 Гарантійний строк експлуатації кнопки - 36 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше 
42 місяців від дня відвантаження з підприємства - виробника. 

 9.3 Гарантійний строк зберігання кнопки в упаковці підприємства – виробника 12 місяців з дати 
відвантаження при умові виконання правил зберігання. 

 9.4 Кнопка, в якій в період гарантійного строку експлуатації, за умови виконання правил експлуатації 
та монтажу, буде виявлена невідповідність вимогам технічних умов та конструкторській документації, 
підлягає заміні або ремонтується підприємством – виробником. 

 9.5  Підприємство - виробник  після припинення або закінчення строку гарантії виконує ремонт за 
окремими договорами протягом всього  терміну служби до списання. 

 
10 ВІДОМОСТІ  ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 
 

 10.1  У разі виявлення невідповідності паспортним даним або виходу з ладу в гарантійний період 
кнопка повертається підприємству-виробнику із зазначенням: 

- часу зберігання (у разі, якщо кнопка не була в експлуатації); 
- загальної кількості годин роботи кнопки; 
- причини зняття кнопки з експлуатації або зберігання. 
 
11 РЕКВІЗИТИ ПІДПРИЄМСТВА – ВИРОБНИКА 

 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ПРОЕКТ АО"  

  

 

Україна, 61145, м. Харків,вул. Клочківська, 193 
тел. /факс: +38(057)-754-65-54, 755-93-05 

e-mail: info@рroektao.com.ua 
web: http://www.proektao.com.ua 


