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Прилад приймально-контрольний пожежний «J-NET» (далі – 

ППКП) призначений для використання в адресних системах 

пожежної сигналізації. До складу ППКП «J-NET» входять: 

1) ППКП базовий АБАО.425442.001 ППКП «J-NET» Б, який 

використовується для: 

 приймання сигналів від під’єднаних до приладу адресних 

пожежних сповіщувачів та пристроїв вводу-виводу, 

 обробку прийнятих від адресних пристроїв повідомлень та 

видачу сигналів управління на виходи системи у відповідності з 

запрограмованими алгоритмами, 

 індикації стану пожежної тривоги, несправності, вимкнення 

звуковими та візуальними засобами, 

 індикації місця виявлення тривоги чи несправності, 

 записування повідомлень про тривоги, несправності, 

вимкнення в журнал подій, 

 контролю правильного функціонування системи і подання 

сигналів в разі будь-яких несправностей. 

2) ППКП додатковий АБАО.425442.001-01 ППКП «J-NET» Д, який 

використовується для: 

 розширення зони контролю за допомогою додаткових 

пристроїв, 

 живлення додаткових пристроїв шлейфа, 

 приймання сигналів від додаткових пристроїв і передачу їх на 

ППКП базовий. 

 

Основні характеристики 

▪ 1, 2 або 3 шлейфа (кола виявляння) 

▪ 125 адрес на один шлейф (коло) 

▪ перевірка на цілісність кільцевих шлейфів 

▪ 2 реле тривоги та 1 реле несправності 

▪ виходи типу відкритий колектор для тривог, несправностей та 

дистанційної індикації передтривожного стану 

▪ 2 контрольовані виходи оповіщувачів на ППКП базовому та 

кожному ППКП додатковому 

▪ журнал подій на 2000 записів (FIFO) 

▪ рідкокристалічний дисплей з підсвіткою 

▪ вбудована клавіатура, можливість підключення PS2 клавіатури 
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Технічні параметри ППКП J-NET 

 ППКП базовий ППКП додатковий 

Основне джерело живлення 100-264 В, 2,4 А, 50/60 Гц 

Резервне джерело живлення (герметична 

свинцево-кислотна акумуляторна батарея, в 

комплект поставки не входить) 

12 В, 7/12 А·год (по 2 шт. на кожен ППКП) 

Максимальний струм споживання 2185 мА 1955 мА 

Максимальний струм споживання в черговому 

режимі 

1985 мА 1755 мА 

Струм споживання у стані спокою 130 мА (без адресних пристроїв) 

Кількість адресних шлейфів (кіл) на ППКП 1-3, макс. 275 мА на коло 

Вихід живлення для зовнішніх пристроїв (2 вих.) Макс. 230 мА постійного струму (при 27,5 В) кожен вихід 

Виходи на оповіщувачі (2 вих. з контролем лінії) Макс. 400 мА постійного струму (при 27,5 В) кожен вихід 

Виходи тривоги (2 реле з контактами, 

перемикаються) 

50 В, 1 А пост./змін. струму, резистивне навантаження 

Вихід несправності (1 реле, нормально замкнене) 50 В, 1 А пост./змін. струму, резистивне навантаження 

Кількість адрес на одне коло 125 

Максимальна кількість адресних шлейфів (кіл) в 

системі 

96 

Кількість зон в системі 386 

Журнал подій 2000 записів - 

Зв'язок між ППКП RS-485 (до 1200 м) 

Вихід RS-232 1 вихід - 

Світлодіодна індикація зон 32 для пожежі 

32 для несправності 

- 

Габаритні розміри (В х Ш х Г), мм 500 х 412 х 140 

Ступінь захисту оболонки IP30 

Вага (без акумуляторних батарей), не більше 11 кг 10 кг 

Умови експлуатації: 

- температура навкол. середовища 

- відносна вологість повітря 

 

від 0 °С до +40 °С 

до 93 % при температурі 40 °С, без конденсування 

вологи 

Середній строк служби 10 років 

 

 

 

Інформація може бути змінена або оновлена без попередження.  
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