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Блок   контролю   та   управління   адресний   

«Кодас-БКУ»   

Паспорт   

   ШМК.301411.090   ПС   

  

  

  

  

  

  

  

ДСТУ   ISO   9001   



1.   ПРИЗНАЧЕННЯ   БЛОКУ   
  

Блок  контролю  та  управління  адресний  «Кодас-БКУ»  (далі  Кодас-БКУ)  виготовлений           
відповідно  до  вимог  ДСТУ  EN  54-18:  2009,  технічних  умов  ТУ  У  33.3-13734376-011:  2006  і                
комплекту   технічної   документації,   введених   у   встановленому   порядку.   

Кодас-БКУ  є  складовою  частиною  приладу  приймально-контрольного  пожежного         
адресного  (ППКП)  «Кодас-АПС»  (далі  Кодас-АПС)  і  призначений  для  перевірки  стану  і  збору              
інформації  з  поверхових  блоків  приймально-контрольних  адресних  «Кодас-20С»,  ведення          
протоколу  подій,  індикації  тривог,  керування  виконавчими  механізмами.  Кодас-БКУ  об'єднує           
підключенні   до   нього   блоки   в   одну   систему,   забезпечуючи   їх   взаємодію   між   собою.   

Кодас-БКУ  розрахований  на  безперервну  цілодобову  роботу  в  приміщеннях  при  відсутності            
прямого  впливу  кліматичних  факторів  навколишнього  середовища.  Забороняється  його          
експлуатація   в   приміщеннях   з   агресивними   домішками   в   повітрі,   що   викликають   корозію.   

Робочі   умови   експлуатації   Кодас-20С:   
- температура   навколишнього   повітря   від   -20   до   +50   °   С;  
- відносна   вологість   повітря   до   98%   при   температурі   25   °   С;   
- атмосферний   тиск   повітря   від   84   до   107   кПа.   

Ступінь   захисту   оболонки   за   ГОСТ   14254-96   -   монтаж   здійснювати   в   оболонку   не   нижче   IP-30.   
Позначення  Кодас-БКУ  при  його  замовленні  та  в  документації  іншого  виробу,  в  якому  він               

може  бути  застосований:  "Блок  контролю  та  управління  адресний  «Кодас-БКУ»  ТУ  У             
33.3-13734376-011:   2006".   

  
   2.      КОМПЛЕКТНІСТЬ   

  
    

    
  

3.      СВІДОЦТВО   ПРО   ПРИЙМАННЯ   
  

  Блок   контролю   та   управління   адресний   «Кодас-БКУ»   
    
  

Заводський   номер   ______________________________________________________________   
    
Відповідає   ТУ   У   33.3-13734376-011:   2006   і   визнаний   придатним   до   експлуатації.   
    
    

Дата    випуску    ________________________   
    

М.П.   
    

  
підпис   особи,   відповідальної   за   приймання   
  
  
  

Найменування   Позначення   Кіл   

Блок   контролю   та   управління   адресний   Кодас-БКУ   ШМК.468332.007   1   

Паспорт   ШМК.   468332.007   ПС   1   

Інструкція   з   експлуатації   ШМК.   468332.007   РЕ   На   партію   



4.     ГАРАНТІЙНІ   ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
  

4.1   Підприємство-виробник  гарантує  відповідність  блоку  контролю  та  управління  адресного           
“Кодас-БКУ”  технічним  вимогам  за  умови  дотримання  споживачем  правил  транспортування,           
зберігання,  монтажу  та  експлуатації,  викладених  в  керівництві  з  експлуатації  ШМК.301411.090            
РЕ.   
4.2   Гарантійний  термін  експлуатації  24  місяці  з  дня  введення  в  експлуатацію,  але  не  більше  36                 
місяців  з  дня  відвантаження  при  поставках  в  межах  України.  Для  експортних  поставок  24  місяці  з                 
дня   перетину   державного   кордону   України.   
4.3  Гарантійний  термін  зберігання  в  упаковці  підприємства-виробника  -  12  місяців  з  дня              
відвантаження.   
4.4   Виробник  залишає  за  собою  право  на  внесення  змін  в  конструкцію,  що  не  погіршують  технічні                 
характеристики.   
  

5.     ВІДОМОСТІ   ПРО   РЕКЛАМАЦІЇ   
  

5.1  У  випадку  відмови  Кодас-БКУ,  в  період  гарантійного  терміну  експлуатації,  споживачеві  слід              
відправити  його  разом  з  цим  паспортом  і  заповненою  формою  збору  інформації  №  1  за  адресою                 
підприємства-виробника.   
5.2  Підприємство-виробник  не  приймає  претензій:  без  паспорта  на  Кодас-БКУ  і  заповненої  форми              
збору   інформації   №   1;   якщо   закінчився   гарантійний   термін   експлуатації.   
  

Форма   №   1   збору   інформації   
Блок   контролю   та   управління   адресний   «Кодас-БКУ»   
  
  

Дата   випуску   _______________________________________________________   
  
  

Заводський   номер____________________________________________________   
  

Дата  виходу    
з   ладу  

Зовнішній  прояв  несправності,  причини      
зняття   Кодас-БКУ   з   експлуатації   Вжиті   заходи   Примітки   

                

                



  
6.     СВІДОЦТВО   ПРО   ПАКУВАННЯ   

  
Блок   контролю   та   управління   адресний   «Кодас-БКУ»   
  
    

Заводський   номер   _______________________________________________________   
    

упакований  ТОВ  Фірма  "Елекон  ЛТД"  відповідно  до  вимог,  передбаченими  конструкторською            
документацією   
    
    

Дата   пакування   _________________________________   
    

М.П.   
    

підпис   особи,   відповідальної   за   пакування   
  

    
7.      СВІДОЦТВО   ПРО   ВВЕДЕННЯ   В   ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

  
Блок   контролю   та   управління   адресний   «Кодас-БКУ»   
  
    

Заводський   номер   _______________________________________________________   
    

Введено   в   експлуатацію   
    
    

Дата   введення   в   експлуатацію    ________________________   
    

М.П.   
    

підпис   особи,   відповідальної   за   пакування   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
ПІДПРИЄМСТВО   -   ВИРОБНИК:    ТОВ   «Фірма   «Елекон   ЛТД»   
АДРЕСА:    вул.   Київська,   19,   м.Вишневе,   Київська   обл.,   08132   
Тел./факс:    (044)   239-08-93       (044)   239-08-94   
Web:    elecon.com.ua    /   E-mail:    office@elecon.com.ua   


