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ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ ПОЖЕЖНОГО КРАНА  
ДППК-I  

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ 
АЛАД.425413.001 НЕ 

 
Сертифікат відповідності №UA1.016.0135534-10 

термін дії до 02 грудня 2011 року. 
 
1 Призначення датчика 
1.1 Датчик ДППК-I ( далі за текстом – датчик) 

призначений для встановлювання на вентилях (клапанах) 
ДУ 50 та ДУ 65 внутрішніх пожежних кран – комплектів (далі 
за текстом – вентиль) з приєднувальними розмірами кришки 
відповідно рисунку 1.  

1.2 Датчик призначений для формування сигналу на 
запускання пожежних насосів або іншого обладнання зміною 
електричного опору датчика при відкриванні вентиля 
наполовину.  

1.3 Датчик призначений для безперервної цілодобової 
роботи в системах пожежогасіння. 

1.4 Загальний вигляд датчика з вентилем наведений на 
рисунку 1. 

            

 
Рисунок 1 

1 - мікроперемикач; 2 – втулка нажимна; 3 – корпус 
датчика; 4 – гвинт установочний. 

 
 
2 Основні технічні характеристики 
2.1 Датчик відповідає вимогам технічних умов 

ТУУ 31.6-32072453-003:2009. 
2.2 Вихідний електричний опір датчика повинен бути: 
 не більше 1,0 Ом при протіканні електричного 

струму через датчик 0,03 А (контакти перемикача датчика 
замкнуті); 

 не менше 200 кОм (контакти перемикача датчика 
розімкнуті). 

2.2 Максимальне значення сили постійного 
електроструму через датчик – 30 мА. 

2.3 Мінімальне значення напруги на датчику – 1 В. 
 
2.4 Максимальне значення напруги на датчику – 27 В. 

2.5 Число спрацьовувань за значення напруги 27 В та 
електричного струму через датчик 0,03 А - не менше 1500. 

2.6 Виводи датчика стійкі до дії статичної розтягуючої 
сили - не менше 10 Н (1,0 кгс). 

2.7 Ступінь захисту оболонки датчика – IP 20 згідно 
 ГОСТ 14254-96. 

2.8 Вид кліматичного виконання датчика – УХЛ  
категорії 4** згідно ГОСТ 15150-69. 

2.9 Діапазон робочих температур від плюс 1С до 
 плюс 55С. 

2.10 Маса датчика – не більше 80 г. 
 
 

3 Комплектність 
Комплект постачання датчика наведено в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 

Познака виробу 
Скорочене 

найменування 
виробу 

Кіль-
кість Примітка 

АЛАД.425413.001 ДППК-I 1  

АЛАД.425413.001 НЕ Настанова щодо 
експлуатування 1  

 

4 Показники надійності, терміни служби та 
   зберігання, гарантії виробника 
4.1 За умов дотримання споживачем вимог 

експлуатаційної документації середнє напрацювання на 
відмову датчика – не менше 100000 год.  

4.2 Термін  служби датчика 10 років. 
4.3 Гарантії виробника. 
4.3.1 Виробник гарантує відповідність датчика даним, 

наведеним в настанові щодо експлуатування за виконання 
умов зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.  

4.3.2 Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дня 
виготовлення. 

4.3.3 Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці з дня 
введення в експлуатацію. 

4.3.4 В гарантійний термін експлуатації не входить час 
зберігання на складі та час знаходження в дорозі впродовж 
не більше  6 місяців. 

4.3.5 За умови зберігання датчиків на складі більше 
вказаного терміну гарантійний термін зменшується на 
відповідну величину. 

4.3.6 В разі виявлення порушення працездатності в 
гарантійний період, датчики повертаються виробнику з 
вказанням: 

 терміну зберігання (у випадку, коли датчики не були 
в експлуатації); 
 загального часу напрацювання; 
 режимів експлуатації; 
 причин зняття датчика з експлуатації. 
4.3.7 Гарантійне обслуговування проводить  

ТОВ «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Tек.» за адресою:  
Україна, 03680, м. Київ, проспект Л.Курбаса, 2Б, 
 тел. (044)4590410, автофакс (044)4590414 

http:// www.ibtec.kiev.ua 
 
 

 

 

6 Свідоцтво про приймання 
Датчик «ДППК-I» виготовлений та прийнятий ВТК у 

відповідності з вимогами технічних умов  
ТУУ 31.6-32072453-003:2009 та визнаний придатним для 
експлуатації. 
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7 Вказівки з заходів безпеки 
7.1 Під час встановлювання та підготовки до експлуатації 

датчика необхідно дотримуватись положень «Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТЭ) та «Правил технической безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ). 

7.2 Не допустимо підключати датчик в мережу з напругою 
більше, ніж 27 В та електрострумом більше, ніж 30 мА. 

 
 

8 Вказівки з монтажу та експлуатації 
8.1  Датчик встановлюється на вентиль пожежного крану 

у відповідності з рисунком 1. Установку датчика виконувати 
після монтажу вентиля в систему протипожежного 
водопроводу. Для кріплення датчика використати ключ 
шестигранний s2 мм. 

8.2 Для встановлення датчика необхідно: 
 встановити вентиль в закрите положення; 
 зняти маховик вентиля; 
 встановити датчик без нажимної втулки (2) на 

кришку вентиля до упору; 
 нанести олівцем (маркером) на поверхні 

шпінделя мітку рівня верхньої площини корпусу 
датчика;  

 з допомогою маховика перевести вентиль у 
відкрите положення; 

 встановити на шпіндель вентиля втулку 
нажимну (2) по розміру А відносно нанесеної мітки 
(А=0 - для вентиля ДУ 50, А=2 мм - для вентиля 
 ДУ 65) та закріпити установочними гвинтами (4) з 
допомогою ключа шестигранного, не докладаючи 
надмірних зусиль; 

 закріпити маховик вентиля на штатне місце; 
 встановити вентиль в закрите положення; 
 зафіксувати корпус датчика установочними 

гвинтами (4) на кришці вентиля, забезпечивши 
рівномірний зазор між корпусом та нажимною втулкою; 

 відкриванням та закриванням вентиля 
перевірити якість монтажу. Не повинно бути перекосів, 
затирань при вході втулки нажимної в корпус датчика 
та при її проходженні повз мікроперемикач. 

 
Не допускаються удари по складових частинах 

датчика. 
 
8.3  Провідники шлейфу сигналізації рекомендується 

з`єднувати з виводами  датчика пайкою припоєм ПОС-61 
згідно із схемою на рисунку 2. 

8.4 Провідники повинні бути ізольовані від електричного 
контакту з конструктивом споруди та короткого замикання 
між собою. 

 

 
 

Рисунок 2  
 

Примітка: Положення контактів мікроперемикача 
датчика  відповідає відкритому положенню вентиля 
пожежного крана. 

 

 

9 Технічне обслуговування 

9.1 Під час експлуатації датчика в комплекті з вентилем 
пожежного кран-комплекту обслуговування та перевірки 
проводять згідно з ДСТУ EN 671-3:2005. 

 
 

10 Транспортування 
10.1 Транспортування датчиків проводити в упаковці 

підприємства-виробника з дотриманням правил перевезення 
вантажів, діючих на кожному виді транспорту. 

10.2 Умови транспортування датчиків в частині впливу 
механічних факторів за групою N2 згідно ГОСТ12997-84. 

10.3 Датчики повинні транспортуватись в транспортній 
тарі за: 

 температури середовища від мінус 25С до 55С; 
 відносній  вологості  до (95  3)%  за   

температури   35С. 
10.4 Під час вантажно-розвантажувальних робіт, 

транспортування  та зберіганні на складі ящики з датчиками не 
повинні піддаватись впливу різких ударів та вологи. 

10.5 Спосіб укладки та кріплення ящиків на транспортний 
засіб повинен виключати їх переміщення. 

 
 

11 Зберігання 
11.1 Датчики повинні зберігатись в транспортній тарі за: 
 температури середовища від  1С до 50С; 
 відносній  вологості повітря до (80  3)%  за  

температури   35С без конденсації вологи. 
11.2  Датчики повинні зберігатись в упаковці 

підприємства-виробника вположенні, яке визначається 
знаком «Верх» згідно ГОСТ 14192-96. 

 
 

12 Відомості про утилізацію 
Датчики не потребують підготовки до утилізації. 

чорний 

білий 

червоний 

ДППК-I


