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1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
1.1 Оповіщувачі світлозвукові ОСЗ-3, ОСЗ-3 Ех (далі - оповіщувач) призначені
для подачі світлових і звукових сигналів в закритих, відкритих приміщеннях і під
навісом.
1.2 Оповіщувачі призначені для експлуатації при температурі навколишнього
повітря від 243 К до 328 К (від мінус 30 °С до плюс 55 °С) та відносній вологості повітря
до 90% при температурі 308 К (35 °С) і граничній вологості – до 93 % при 313 К (40 °С).
1.3 Оповіщувачі в загальнопромисловому виконанні ОСЗ-3 випускаються на
напругу живлення = 12В, = 24 В та ≈ 220 В.
1.4 Оповіщувачі у вибухозахищеному виконанні ОСЗ-3 Ех випускаються тільки
на напругу живлення = 12 В і = 24 В.
1.5 Оповіщувач ОСЗ-3 Ех, який підключено до іскробезпечного кола блоку
бар’єрного іскрозахисту (БІЗ) відповідає ГОСТ22782.0, ГОСТ22782.5, має марковання
вибухозахисту "1ExibIICT5" та призначений для встановлення у вибухонебезпечних
зонах приміщень та зовнішніх пристроях відповідно до гл.4 «ДНОАП.00-1.32-01
Правила
устройства
электроустановок.
Электрооборудование
специальных
установок» та іншими нормативними документами, які регламентують застосування
електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.
1.6 Оповіщувач може виготовлятись у вигляді табло з написами на замову
споживача, наприклад "ГАЗ! НЕ ВХОДИТИ!", «ВИХІД" і т. ін.
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Напруга живлення: ≈ 220

+ 22
− 33

В, або = 12 ± 1,2 В, або = 24 ± 2,4 В - для ОСЗ-3

та = 12 ± 1,2 В, або = 24 ± 2,4 В - для ОСЗ-3 Ех.
2.2 Струм споживання, мА, не більше:
 в режимі чергування
– 10;
 в режимі тривоги
– 45.
2.3 Рівень звуку, який видає оповіщувач у режимі тривоги на відстані 1 м, не
менше – 85 дБ, по секторам в 30° (у межах кута від 15° до 165°) – не менше 65 дБ.
2.4 Виконання
- IРЗ1 по ГОСТ 14254-96 (виконання 1, див. рис. 1);
- IР65 по ГОСТ 14254-96 (виконання 2, див. рис. 2).
2.5 Габаритні розміри, мм, не більше - 140 х 200 х 110 (виконання 1);
- 290 х 38 х 58 (виконання 2).
2.6 Маса, кг, не більше:
- 1,3 (виконання 1);
- 0,16 (виконання 2).
2.7 Оповіщувач забезпечує:
а) в режимі чергування – світлову сигналізацію світлодіодом;
б) в режимі тривоги – світлову сигналізацію світлодіодами та звукову
сигналізацію з рівнем звукового тиску не менше 85 дБ;
в) видачу сигналу несанкціонованого доступу (НСД) контактами вмонтованого
мікровимикача при відкриванні виробу.
2.8 Параметри іскробезпечних кіл, в які можуть включатися оповіщувачі:
−
Uі – до 30 В;
−
Іі - до 50 мА;
−
Сі – 0,1 мкФ, не більше;
−
Lі – 1,0 мГн, не більше.
2.9 Повний середній термін служби оповіщувача повинен бути не менше 10 років.
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3 КОМПЛЕКТНІСТЬ
В комплект поставки оповіщувача входять:
а) оповіщувач;
б) паспорт.
4 БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ
4.1 Оповіщувач виконується в металевому (виконання 1, див. рис. 1) або
пластмасовому (виконання 2, див. рис. 2) корпусах, всередені яких розміщені елементи
світлової та звукової сигналізації.
4.2 При подачі напруги живлення на контакти "З", "2" оповіщувач забезпечує
світлову сигналізацію режиму чергування. При подачі напруги живлення на контакти
"3", "1" оповіщувач забезпечує переривчасту світлову та звукову сигналізацію - режим
тривоги.
4.3 При напрузі живлення = 12 В або = 24 В підключення слід виконувати з
дотриманням полярності:
"+" (в режимі тривоги)
- на контакт 1;
"+" (в режимі чергування) - на контакт 2;
"-"
- на контакт 3.
4.4 Всередені оповіщувача встановлено мікровимикач для сигналізації
несанкціонованого доступу (НСД). Замкнуті контакти мікроперемикача виведені на
клемну колодку (контакти "4" и "5").
4.5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСКРОБЕЗПЕЧНОСТІ
Іскробезпечність електричних кіл оповіщувачів ОСЗ-3 Ех з рівнем «ib»
«вибухобезпечний» досягається наступними заходами та засобами:
−
оповіщувач підключається до іскробезпечних кіл блока бар’єрного
іскрозахисту;
−
заливкою електролітичних конденсаторів і плати ізоляційним компаундом
або лаком шаром товщиною не менше 1 мм над струмопровідними частинами;
−
використанням елементів VD1, R1, VD2, VT1, R4, VD9, R13, VT6 – для ОСЗ3 Ех (= 12 В) і плюс R14 - для ОСЗ-3 Ех (= 24 В);
−
наявність марковання вибухозахисту «1ExibІІСТ5» в комплексі з бар’єрним
блоком іскрозахисту.
4.6 Зовнішній вигляд оповіщувача наведено на рис. 1 (виконання 1) і рис.2
(виконання 2).

Рисунок 1  Зовнішній вигляд оповіщувача
(виконання 1)
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Рисунок 2  Зовнішній вигляд оповіщувача
(виконання 2)

5 ПІДГОТОВКА ОПОВІЩУВАЧА ДО РОБОТИ
5.1 Оповіщувач встановіть на видному місці.
5.2 Для встановлення оповіщувача використайте шурупи діаметром 3 мм.
5.3 Підключення оповіщувача здійснюється за допомогою клемної колодки
(виконання 1) або маркування провідників (виконання 2).
5.4 Оповіщувачі ОСЗ-3 підключайте по схемі, наведеній на рис. 3.
5.5 Оповіщувачі ОСЗ-3 Ех підключайте по схемі, наведеній на рис. 4.
5.6 Контакти "4", "5" використовуйте для контролю несанкціонованого доступу.
Контакти розмикаються
при несанкціонованому
доступі (НСД)

ОСЗ-3
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Рисунок 3  Приклад підключення оповіщувача ОСЗ
Контакты розмикаються
при несанкціонованому
доступі (НСД)
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Рисунок 4  Приклад підключення оповіщувача у вибухозахищеному виконанні
ОСЗ-3 Ех
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6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНОСТІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
При експлуатації оповіщувачів ОСЗ-3 Ех необхідно керуватися цим паспортом,
главою
4
«ДНОАП.00-1.32-01
Правила
устройства
электроустановок.
Электрооборудование
специальных
установок»
та
іншими
нормативними
документами,
регламентуючими
застосування
електрообладнання
у
вибухонебезпечних зонах.
З метою забезпечення вибухозахищеності оповіщувача, в процесі експлуатації
він повинен піддаватися систематичному та періодичним оглядам. При
систематичному огляді необхідно щодня перевіряти зовнішній вигляд оповіщувача:
 цілісність корпуса;
 наявність марковання вибухозахисту;
 цілісність з’єднувальних проводів.
При періодичному огляді один раз на 6 місяців перевірити роботу оповіщувача
за п. 4.2.
Експлуатація оповіщувача з пошкодженим корпусом, пошкодженою ізоляцією
з’єднувальних проводів забороняється.
7 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
Оповіщувач ОСЗ-3

на напругу _________________________ заводський

№ __________________________ відповідає технічним умовам ТУ У 24885339.002-99,
ДСТУ ЕN 54-3 та визнаний придатним до експлуатації.

М.П.
Дата випуску

_____________

Представник ВТК _____________ (підпис)

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
8.1 Гарантійний термін експлуатації оповіщувача – 18 місяців з дня вводу
в експлуатацію.
8.2 Термін зберігання оповіщувача в пакованні підприємства-виробника –
9 місяців при умові зберігання його під навісом або в приміщенні, де коливання
температури та вологості повітря несуттєво відрізняється від коливань в
мікрокліматичних районах з помірним і холодним кліматом в умовно-чистій атмосфері
при температурі повітря від 223 К до 323 К (мінус 50 °С до плюс 50 °С) та відносній
вологості повітря 80% при температурі 293 К (плюс 20 °С).
8.3 При виявленні несправності оповіщувача протягом гарантійного
терміна, виниклої з вини підприємства-виробника, останнє зобов’язується безкоштовно
провести його ремонт або заміну.
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9 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ
9.1 При виявленні несправності та дефектів, виниклих з вини підприємствавиробника, необхідно визвати представника підприємства-виробника. У випадку
неявки останнього протягом місяця складається акт в односторонньому порядку і
оповіщувач з паспортом і актом повертається на підприємство-виробник за адресою:
08292, м. Буча, Київської обл., вул. Горького, 8, ТОВ "НВП "ЗАВОД ВЕДА",
тел. / факс (04597) 29-8-40.
9.2 Підприємство-виробник зобов’язане протягом 2 місяців з моменту отримання
акта відвантажити справний оповіщувач.
9.3 Підприємство-виробник не приймає претензій, якщо збіг гарантійний термін
експлуатації та при порушеннях споживачем умов зберігання та експлуатації.
10 СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ
Оповіщувач ОСЗ-3
вимогами КД.

М.П.

упакований на ТОВ "НВП "ЗАВОД ВЕДА" згідно з

Дата пакування ________________
Пакування здійснив ________________ (підпис)

Оповіщувач після пакування прийняв ________________ (підпис)

11 СВІДОЦТВО ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
Оповіщувач ОСЗ-3
заводський № _______________________________
встановлено та введено в експлуатацію в повній відповідності до паспорта.

М.П.

Дата встановлення ________________
Встановлення здійснив ________________ (підпис)

Введений в експлуатацію згідно з актом ______від_________ (підпис)
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