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Ці Настанови з експлуатації (Паспорт) (надалі – Настанови) 

поширюються на системи локального пожежогасіння кухонного обладнання 

(СЛПКО) (надалі – “системи”) типу «АВГУСТ КС» 

Моделі : АВГУСТ КС-12.ЕП, АВГУСТ КС-12.ПП, АВГУСТ КС-20.ЕП; 

АВГУСТ КС-20.ПП, що виробляються згідно з ТУ У 28.2-41979707-003:2021. 

Ці Настанови містять відомості щодо технічних характеристик, складу, 

побудови, принципу роботи, гарантійних зобов’язань виробника, а також 

проектування, монтування, технічного обслуговування та безпеки під час 

експлуатації систем. 

Системи призначено для гасіння пожеж класу F (горіння олій та жирів у 

кухонному обладнанні закладів громадського харчування) згідно з 

ДСТУ EN 2. 

Системи виготовляються в кліматичному виконанні У категорії 

розміщення 3 згідно з ГОСТ 15150 для роботи за температур навколишнього 

повітря від плюс 5 до плюс 50 °С та відносної вологості не більше ніж 85 % за 

температури повітря 15 °С. 

Ці Настанови призначено для інженерно-технічного персоналу 

спеціалізованих компаній, які виконують роботи, пов’язані з проектуванням, 

монтуванням, експлуатуванням та технічним обслуговуванням систем 

пожежогасіння. 

Перед виконанням робіт, пов’язаних з проектуванням, монтуванням та 

технічним обслуговуванням систем потрібно ретельно опрацювати ці 

Настанови, а також чинні нормативні документи щодо систем 

протипожежного захисту та посудин, що працюють під тиском. 

Під час експлуатації систем потрібно дотримуватися вимог ДСТУ 9047. 

У разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації потрібно 

звертатися до виробника – ТОВ “Август Системи Безпеки”. Виробник 

залишає за собою право вносити зміни в конструкцію систем, що не 

погіршують їхнього функціонування та технічних характеристик. 
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1 Загальні відомості щодо систем 

1.1 Сфера застосування і призначення систем 

Системи призначено для довготривалого зберігання під надлишковим 

тиском і подавання на захищувану поверхню водної вогнегасної речовини 

“ОЛКАВ - F”, призначеної для гасіння пожеж класу F, у разі подання сигналу 

на пуск системи на піротехнічний активатор або пневматичну систему пуску. 

На додаток до них, кожну систему оснащено пристроєм ручного, та  ручного  

пневматичного пуску. 

Вогнегасна речовина “ОЛКАВ - F” являє собою водний розчин 

мінеральних солей, які забезпечують припинення горіння, що містить 

функціональні добавки, призначені для підвищення кінематичної в’язкості до 

2,0…2,4 мм2/с, а також зниження температури замерзання до менше ніж  

–15 °С. “ОЛКАВ - F” пожежобезпечна, не представляє прямої небезпеки для 

людини та довкілля і не класифікується як небезпечний вантаж. 

Системи забезпечують пожежогасіння локальним способом. Загальні 

вказівки щодо застосування систем згідно з ДБН В.2.5-56. 

 

1.2 Опис систем 

Системи складаються з балонів для зберігання вогнегасної речовини 

“ОЛКАВ - F” під надлишковим тиском та системи розподільних трубопроводів 

з насадками для транспортування і подавання вогнегасної речовини на 

захищувану площу. 

Конфігурація системи визначається будовою об’єкта протипожежного 

захисту. 

Схеми основних функціональних компонентів систем подано на 

рисунках 1 – 6. 

Приклад схеми улаштування системи пожежогасіння подано на 

рисунку 7. 
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Система може поставлятися у одному з двох виконань по типу кріплення 

 

 

Рисунок 1 – Габаритні та монтажні розміри кріплення на стіну 

 з захисню шафою 

 

 

Рисунок 2 – Габаритні та монтажні розміри кріплення на стіну 

 з кронштейном 
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а) балон з електричним пуском 12л б) балон з пневматичним пуском 12л 

 
 

в) балон з електричним пуском 20л г) балон з пневматичним пуском 20л 

 

Рисунок 3 – Загальний вигляд балонів для зберігання вогнегасної 

речовини на прикладі систем типу «АВГУСТ КС» 

Моделі : а) АВГУСТ КС-12.ЕП б) АВГУСТ КС-12.ПП 

 в) АВГУСТ КС-20.ЕП г) АВГУСТ КС-20.ПП 
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1 – корпус; 2 – змішувач; 3 – фільтрувальна сітка; 4 – ущільнювальне кільце 

Рисунок 4 – Насадок-розпилювач 

Насадок-розпилювач виконується в двох варіантах 

Назва Тип поверхні для застосування Шар масла 
(орієнтовно) 

НРП 

гасіння поверхонь, витяжних зонтів, 

переходів витяжних каналів, пристроїв 

підключення витяжних каналів 

До 2 см 

НРФ гасіння фритюрів Від 2 см 

 

 

1·– корпус; 2 – розтруб; 3 – ковпак; 4 – гайка скидання надлишкового тиску; 5 – штуцер 

манометра; 6 – манометр з індикатором падіння тиску; 7 – піротехнічний пускач; 8 – 

підтискний гвинт; 9,10 – стопорні гвинти; 11 – клема заземлення 

Рисунок 5 – Запірно-пусковий пристрій систем з електричним пуском 
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1 – корпус; 2 – розтруб; 3 – запірний кульковий вентиль; 4 – прямий цанговий фітинг 

підключення термочутливої трубки; 5 – гайка скидання надлишкового тиску; 6 – штуцер 

манометра; 7 – манометр з індикатором падіння тиску; 8 – транспортний гвинт; 

9 – стопорний гвинт; 10 – клема заземлення 

Рисунок 6 – Запірно-пусковий пристрій систем з пневматичним пуском 

 

1 – корпус; 2 – гайка розривної мембрани; 3 – шток кнопки; 4 – розривна мембрана; 

5 – ніпель; 6 – гайка ніпеля; 7 – гумове ущільнювальне кільце; 8 – фітинг приєднання 

термочутливої трубки; 9 – індикатор тиску; 10 – гумове ущільнювальне кільце;  

11 – натискна частина кнопки; 12 – запобіжна чека 

Рисунок 7 – Пристрій ручного пневматичного пуску 
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А) прямий фітинг; Б) кутовий фітинг; В) фітинг-заглушка; 

 Г) хрестоподібний фітинг; Д) фітинг-трійник 

1 – корпус; 2 – накидна гайка; 3 – врізне кільце; 4 – труба 

Рисунок 8 – Фітинги 

 

1 – модуль; 2 – ручний запуск; 3 – розподільчий трубопровід з насадками; 

4 – термочутлива трубка; 5, 6, 7 – кухонне обладнання; 8 – витяжний зонт; 

 9 – витяжний канал; 10 – фільтр фитяжного зонта (жировлювлювач) 

Рисунок 9 – Улаштування системи (на прикладі “АВГУСТ КС-12.ПП”) 
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1.3 Принципи приведення систем у дію 

Приведення системи в дію відбувається за рахунок електричного 

сигналу, що надходить на пристрій пусковий електричний від пристрою 

дистанційного пуску або приймально-контрольного приладу системи 

пожежної сигналізації або пневматичного пуску. 

Під час проектування систем потрібно обов’язково передбачити їх 

дистанційний пуск від пристроїв пневматичного або електричного ручного  

пуску, розташованих у безпечному місці і захищених від випадкового 

приведення в дію та механічного пошкодження. 

 

1.4 Схема умовного позначання систем під час замовлення 

Умовне позначання систем під час оформлення замовлення і в 

документації повинне мати таку структуру: 

 

Приклад: 

Система локального пожежогасіння кухонного обладнання 

“АВГУСТ КС” з кількістю вогнегасної речовини 12 л та пуском від 

електричного сигналу на пусковий електричний активатор та ручний 

активатор: 

АВГУСТ КС-12.ЕП ТУ У 28.2-41979707-003:2021. 
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2 Технічні характеристики 

2.1 Основні відомості 

Системи виготовляються в кліматичному виконанні У категорії 

розміщення 3 згідно з ГОСТ 15150 для роботи за температур навколишнього 

повітря від плюс 5 до плюс 50 °С та відносної вологості не більше ніж 85 % за 

температури повітря 15 °С. Вони є відновлюваними та обслуговуваними 

герметичними технічними виробами. 

Системи призначено для гасіння пожеж, під час яких відбувається 

горіння олій та жирів (пожеж класу F згідно з ДСТУ EN 2) на об’єктах 

громадського харчування, в кафе, ресторанах та промислових кухнях. 

Пожежогасіння проводиться локальним способом за площею вогнегасною 

речовиною «ОЛКАВ - F». Об’єктами захисту є поверхні плоских плит, 

фритюрниці, пательні з механізмом перекидання, грилі, фільтри 

вентиляційних каналів та вентиляційні канали. 

 

2.2 Технічні характеристики систем 

Технічні характеристики систем наведено в таблицях 1, 2. 

Таблиця 1 – Загальні технічні характеристики систем 

Найменування показників 
Одиниця 
виміру 

Норма 

“АВГУСТ 
КС-12” 

“АВГУСТ 
КС-20” 

1. Об’єм балона з вогнегасною речовиною (V) л 16,0 ± 0,3 25,0 ± 0,3 

2. Кількість вогнегасної речовини л 12,0 ± 0,1 20,0 ± 0,2 

3. Робочий тиск (Р) бар 16,0 ± 0,1 16,0 ± 0,1 

4. Максимальний робочий тиск (PS) бар 18,2 18,2 

5. Тривалість задіювання системи, не більше с 5 5 

6. Тривалість подавання вогнегасної речовини 
(за максимальної довжини трубопроводу), не 
більше 

с 50 80 

7. Відносна маса залишку вогнегасної речовини, 
не більше 

% 5 5 

8. Вогнегасна здатність системи одним 
розпилювачем щодо гасіння модельних вогнищ, 
класу F не менше: 

шт. 1 1 

– типу 5F (згідно ДСТУ EN 3-7:2014)    

9. Максимальна нерівномірність кількості 
вогнегасної речовини між розпилювачами 
відносно середньої маси 

% 10 10 
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10. Маса конструктивна/повна модуля системи 
(без трубопроводу), не більше 

кг 5/17 8/28 

11. Габаритні розміри модуля системи, не 
більше 

мм 
  

– висота  621 780 
– довжина  621 780 
– ширина  180 212 

12.Мінімальна/максимальна 
допустима температура на яку розраховане 
обладнання (TS) 

оС 
від +5 до 

+50 
від +5 до 

+50 

13. Зусилля приведення системи в дію, не 
більше 

Н 100 100 

14. Зусилля розблокування запірно-пускового 
пристрою ручного пуску 

Н 
від 20 до 

50 
від 20 до 

50 

 

Таблиця 2 – Робочі параметри систем та їхніх складників 

Найменування показників 
Тип системи 

“АВГУСТ 
КС.12” 

“АВГУСТ 
КС.20” 

1. Пробний тиск,балона модуля (Рh), бар 27,0 

2. Тиск спрацювання запобіжного пристрою мембранного 
3.типу, бар 

24,0 ± 1,0 

4. Ресурс спрацювання в ході терміну експлуатації, разів 5 

5. Маса модулів конструктивна/повна, кг 5/17 8/28 

6. Інерційність, с не більше 5 

7. Тривалість випускання 95 % запасу вогнегасної речовини, 
с, не більше 

50 80 

8.Захищувана площа насадка-розпилювача для поверхні м2 0,9 

9.Захищувана площа насадка-розпилювача для фритюру м2 0,25 

10.Максимальна кількість насадків, шт. 10 16 

11.Максимальна довжина розподільчого трубопроводу, м 18 22 

12.Максимальна кількість поворотів трубопроводу, шт. 20 30 

13.Залишок вогнегасної речовини в балоні, кг, не більше 0,2 0,4 

14.Призначений термін експлуатації системи, років 10 

Характеристики реле тиску 

15.Тиск спрацювання реле тиску, бар 2,0 – 5,0 

16.Напруга на контактах реле тиску, В, не більше 30,0 

17.Струм, А, не більше 0,3 

18.Різьбове з’єднання М10×1 
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2.3 Характеристики вогнегасної речовини 

Вогнегасна речовина цільового призначення ОЛКАВ - F  

(далі ОЛКАВ - F) призначена для гасіння пожеж твердих горючих матеріалів, 

горючих рідин та рослинних і тваринних жирів 

(класи A, B, F за ДСТУ EN 2:2014). ОЛКАВ - F готова для застосування як 

заряд вогнегасників та систем пожежогасіння, що використовуються 

першочегово для захисту об‘єктів, на яких відбувається приготування їжі із 

застосуванням рослинних та тваринних жирів. ОЛКАВ - F гарантовано 

зберігає свої властивості протягом не менше 5 років з дати виготовлення за 

умови зберігання в місцях, недоступних прямим сонячним променям у 

закритій транспортній тарі або в посудині вогнегасника чи системи 

пожежогасіння у діапазоні температур від -15 оС до 50 СÅ. Після закінчення 

вказаного гарантійного строку зберігання та/або експлуатації ОЛКАВ - F слід 

щорічно перевіряти на відповідність вимогам приведеним в пунктах 3-5, 

таблиці 3. 

Таблиця 3 – Робочі параметри систем та їхніх складників 

Назва показника Норма 
Метод перевірки, 

нормативний 
документ 

1 Класи пожежі за ДСТУ EN 2 F ДСТУ EN 2:2014 

2 Рекомендована концентрація 100 % - 

3 Зовнішній вигляд 
Однорідна безбарвна 

речовина без 
розшарування 

п.2 
ДСТУ 3789:2015 

4 Густина за температури 20 оС, 1,15 ± 0,03 г/мл ДСТУ 7261:2012 

5 Температура замерзання, 
не вище 

-15 оС 
ДСТУ ГОСТ 
18995.5:2009 

6 Водневий показник (рН) за 
температури 20 оС 

від 6,5 до 10,0 ДСТУ 2207:2012 

 

ОЛКАВ - F не класифікується як небезпечний для водного середовища і його 

допускається скидати у виробничі стічні води за розбавлення його водою до 

концентрації не більше 17 мг/л (15 мл/л).7. У разі попадання ОЛКАВ - F в очі 

або на шкіру людини необхідно промити їх питною водою. 
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3 Комплект постачання систем 

Комплектність постачання систем залежить від об’єкта захисту. 

Загальний вигляд пакувального листка з відомостями щодо компонентів, які 

постачаються (можуть постачатися), подано в таблиці 4. 

Таблиця 4 – Компоненти систем 

№ Назва компонентів та аксесуарів 

1 Модуль "АВГУСТ КС-12.ЕП" оснащений електричним пуском. 

2 Модуль "АВГУСТ КС-20.ЕП" оснащений електричним пуском. 

3 Модуль "АВГУСТ КС-12.ПП" оснащений пневматичним пуском. 

4 Модуль "АВГУСТ КС-20.ПП" оснащений пневматичним пуском. 

5 Труба неіржавіюча 12х1,5 полірована. 

6 Фітинг прямий під трубу 12х1,5 

7 Коліно 90° під трубу 12х1,5 

8 Трійник під трубу 12х1,5 

9 Хрестовина під трубу 12х1,5 

10 Ввід для труб 

11 Ввід для термочутливої трубки 

12 Хомут під трубу 12х1,5 

13 Шпилька М8х1000 DIN 975  

14 Насадок-розпилювач 

15 Рукав високого тиску L 250мм  

16 Дистанційний ручний пневматичний пуск 

17 Термочутлива трубка D 6/4 мм, 98°С 

18 Термочутлива трубка D 6/4 мм, 141°С 

19 
Гофрошланг призначений для захисту від зовнішніх впливів пневматичних 
трубопроводів. Рабоча температура: -40...+135°С (макс. +150°С) 1-15м. 

20 Сповіщувачі пожежний тепловий лінійний. Температура спрацювання:105°С 

21 Сповіщувачі пожежний тепловий лінійний. Температура спрацювання: 138°С 

22 Сповіщувачі пожежний тепловий лінійний. Температура спрацювання: 180°С 

23 Кріплення для пожежного теплового сповіщувача 

24 Фіксатор термочутливої трубки 

25 Пристрій пусковий електричний ППЕ-1 

26 Електроконтактний манометр 0….60bar 

27 Запобіжна мембрана ручного пневматичного пуску 24bar 

28 Запобіжна мембрана модуля 24bar 

29 Вогнегасна речовина “ОЛКАВ - F”  
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4 Побудова систем 

4.1 Загальні відомості 

Побудову систем (зокрема, визначення необхідної кількості насадків, 

довжини та конфігурації трубопроводів, видів та кількості фітингів) потрібно 

здійснювати виходячи з максимальної захищуваної площі насадків, 

максимальної довжини трубопроводів та інших параметрів, поданих у 

розділі 2 цих Настанов. 

Насадки-розпилювачі потрібно розміщувати якомога ближче до 

центральних точок захищуваної площі. Приклади такого розміщення подано 

на рис. 10 – 43. Жодних перешкод (конструкцій, пристроїв) для руху струменя 

вогнегасної речовини не повинно бути. 

Для розробки потрібно враховувати 

-Кількість захищуваного обладнання та типи захищуваних поверхонь 

-Габаритні розміри захищуваних поверхонь, їх розміри та висоту розміщення. 

-Тип і висоту розміщення витяжних зонтів 

-Розміщення та габаритні розміри повітропроводів та витяжних каналів 

 

4.2 Визначення габаритних розмірів захищуваної поверхні, 

кількості і типу насадок-розпилювачів. 

В залежності від типу обладнання яке захищається, для розпилення 

вогнегасної речовини використовуються різні насадок-розпилювачі НРП або 

НРФ де НР – насадок-розпилювач; П - поверхня; Ф - фритюр; 

Насадок-розпилювачі мають обмеження по максимальній площі захисту 

( таблиця 2 ), максимальній довжині захищуваної зони ( L1 ) та ефективній 

відстані у випадку гасіння витяжних зонтів і переходів витяжних каналів ( l ). 

НРП, насадок-розпилювач поверхня застосовується для гасіння 

поверхонь з товщиною масла до 2см, поверхонь фільтрів витяжних зонтів, 

поверхонь переходів витяжних каналів. 

НРФ, насадок-розпилювач фритюр застосовується для гасіння 

поверхонь з товщиною масла від 2см. 
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4.3 Захист пристроїв підключення витяжних зонтів систем 

вентиляції  

При розрахунку кількості насадок-розпилювачів потрібно визначити 

більшу сторону захищуваної зони для прямокутних витяжних каналів або 

діаметр круглих витяжних каналів. 

Для визначення габаритних розмірів захищуваних поверхонь переходів 

витяжних зонтів слід враховувати габарити (довжина, ширина, діаметр) в 

місці переходу від витяжного зонта до повітропроводу. 

При перевищені значень вказаних на рис. 10, використовувати два 

насадок-розпилювачі НРП. 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Захищувана площа пристроїв підключення витяжних 

зонтів систем вентиляції 
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4.4 Захист переходів витяжних каналів 

Визначення кількості насадок-розпилювачів для переходів 

прямокутних витяжних каналів 

Визначаються сторони захищуваної зони А ( більша сторона L1 з 

урахуванням 10% запасу ) та В ( менша сторона L2 з урахуванням 10% 

запасу ), рис. 15 

A = L1 ∙ 1.1; 

B = L2 ∙ 1.1; 

При А < 0,6 м потрібен один насадок-розплювач НРП.  

Насадок-розпилювач розміщують в центрі проекції захищуваної зони 

(вертикальне розміщення). 

 
 

Рисунок 11 – Розміщення насадків для захисту переходів витяжних 

каналів при А < 0,6 м 

При А > 0,6 для визначення кількості насадок-розпилювачів визначають 

кількість умовних зон захищуваної поверхні N рис. 12. Для цього довжину А 

(м) ділимо на 0.6 м ( максимальна захищувана площа одним насадком для 

таких зон – 0.6 х 0.6 м ) та округлюємо в більшу сторону до найближчого 

цілого числа.  

N = А/0,6  м; 

Кількість насадків рівняється кількості зон захищуваної поверхні. 
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Рисунок 12 – Розміщення насадок-розпилювачів для захисту 

прямокутних переходів витяжних каналів при A > 0,6 м 

При А > 0,6 м та В > 0,6 м, для визначення кількості насадків визначається 

кількість умовних зон захищуваної площі N  рис. 13. Для цього довжину А та 

В (м) захищуваної площі ділимо на 0,6 м ( максимальна захищувана площа 

одним насадок-розпилювачем ля таких зон – 0,6 х 0,6 м ) в округлюємо в 

більшу сторону до найближчого цілого числа. 

NА = L1/0,6  м ; 

NВ = L2/0,6  м ; 

Загальну кількість зон захищуваної поверхні розраховують за формулою 

Nзаг = NА · NВ ; 

 

Рисунок 13 – Розміщення насадок розпилювачів для захисту 

прямокутних переходів витяжних каналів при А > 0,6 м та В > 0.6 м 
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Визначення кількості насадок-розпилювачів для переходів 

круглих витяжних каналів 

Визначається діаметр захищуваної зони F рис. 14 де D – діаметр витяжного 

каналу в м. 

F = D ∙ 1.1 ; 

При F < 0.8 м потрібен один насадок-розпилювач НРП. 

Насадок-розпилювач має розміщуватися по центру ( в проекції ) захищуваної 

зони. 

 

 

 

Рисунок 14 – Визначення діаметра захищуваної зони для круглих 

переходів витяжних каналів 

Вимоги до розміщення насадок-розпилювачів для переходів витяжних 

каналів ( прямокутної і круглої форми ). Насадки мають бути розміщені в 

геометричному центрі захищуваних зон в вертикальному положенні. 

Відстань від торця насадок-розпилювача до захищуваної зони в межах 

0,3 - 0,5 м. рис. 20. 
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4.5 Визначення типу і габаритних розмірів захищуваних поверхонь 

фільтрів витяжних зонтів та кількості насадків для гасіння  

Поширеними типами витяжних зонтів є: 

 -пристінні ( з одним фільтром рис. 10), -острівні ( з двома фільтрами рис. 11). 

При визначенні розмірів захищуваних поверхонь фільтрів витяжних зонтів і 

розрахунку кількості насадок-розпилювачів потрібно враховувати довжину L 

витяжного зонта. Для захисту витяжних зонтів використовують  

насадок-розпилювачі НРП. 

Для захисту витяжних зонтів систем вентиляції 

На кожен метр довжини вільного внутрішнього простору витяжного зонта L 

встановлюється один насадок-розпилювач. 

Вимоги до розміщення насадок-розпилювачів залежать від їх 

направленості:  

-Якщо напрямок виходу вогнегасної речовини двох сусідніх насадок- 

розпилювачів зустрічний то відстань між ними становить 1 м. ≤ l ≤ 2 м. 

рис. 16 ( права частина ). 

-Якщо напрямок виходу вогнегасної речовини двох сусідніх насадок-

розпилювачів збігається то відстань між ними становить 0,5 м. ≤ l ≤ 1 м. 

рис. 16 ( ліва частина ). 

Відстань між насадок-розпилювачем для гасіння пристроїв підключення 

витяжних зонтів систем вентиляції та насадок-розпилювачем для гасіння 

витяжних зонтів систем вентиляції: 

-Якщо напрямок виходу вогнегасної речовини двох сусідніх насадок-

розпилювачів перпендикулярний то відстань між ними становить 

 0,5 м. ≤ l ≤ 1 м. рис. 16 ( центральна ліва частина ). 

-Якщо напрямок виходу вогнегасної речовини двох сусідніх насадок-

розпилювачів розбіжний то відстань між ними становить 0,1 м. ≤ l ≤ 0,3 м. 

рис. 16 ( центральна права частина ). 
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Рисунок 15 – Вимоги до розміщення насадків та трубопроводу для 

захисту фільтрів пристінних витяжних зонтів довжиною L до 2 м 

 

 

 

Рисунок 16 – Вимоги до розміщення насадків та трубопроводу для 

захисту фільтрів пристінних витяжних зонтів довжиною L від 2 м до 6 м 



 22 

 

Рисунок 17 – Розміщення насадків та трубопроводів для захисту 

фільтрів острівних витяжних зонтів (V-подібне розміщення) 

 довжиною L до 2 м 

 
Рисунок 18 – Розміщення насадків та трубопроводів для захисту 

фільтрів острівних витяжних зонтів (V-подібне розміщення) системи 

витяжної вентиляції зонтів довжиною L від 2 м до 4 м  
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Визначення кількості насадок-розпилювачів для квадратних 

витяжних зонтів без фільтрів 

Для захисту квадратних витяжних зонтів з стороною А < 1 м потрібно 2 

насадок-розпилювачі НРП. 

 

 

Рисунок 19 – Розміщення насадків у квадратних витяжних зонтах 
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Вимоги до розміщення насадок-розпилювачів в витяжних зонтах 

Відстань В від осі насадка до фільтра витяжного зонта не залежить від 

довжини витяжного зонта і його типу, та має бути в межах від 

0,2 до 0,45 м рис. 20. 

Відстань “А2” між краями фільтрів витяжних зонтів впливає на необхідну 

кількість насадок-розпилювачів в проекції.  

При значенні А2 < 0.8 м один насадок-розпилювач рис. 16 ліва частина. 

При значенні А2 < 1,6 м два насадок-розпилювачі рис. 16 права частина. 

 

 

 

Рисунок 20 – Розміщення насадків у витяжних зонтах 

 

 

Рисунок 21 – Обмеження щодо розгалудження трубопровода у 

вертикальній площині 
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Рисунок 22 – Підключення насадка до трубопроводу через фітинг 

 

 

Рисунок 23 – Підключення насадка до трубопровода через відвід 
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Рисунок 24 – Умовна схема прокладання термокабелю над 

захищуваною поверхнею 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Умовна схема прокладання термочутливої трубки 
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Рисунок 26 – Трубний ввід 
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4.6 Визначення кількості насадків для гасіння плоских поверхонь 

При визначенні габаритних розмірів захищуваних плоских поверхонь 

потрібно враховувати тільки активні (робочі) частини поверхні. Кожна робоча 

частина поверхні являє собою зону гасіння. Кожна зона, в залежності від 

розміру, має бути захищена не менше ніж одним насадок-розпилювачем.  

Кількість насадок-розпилювачів розраховується для кожної захищуваної 

зони окремо, крім розміщених поруч поверхонь однакового типу рис. 27 в. 

Для розрахунку кількості насадок-розпилювачів, необхідно визначити 

більшу сторону захищуваної зони. 

  

а) гаряча поверхня б) плита в) поєднання захищуваних 

зон одного типу 

 

Рисунок 27 – Приклад визначення захищуваних зон для плоских 

поверхонь 

 

При L1 < 1м, де L1 – більша сторона, потрібен один насадок-розпилювач 

НРП рис. 28, 29. Насадок може розміщуватися як в центрі (проекції) 

захищуваної поверхні – вертикальне розміщення рис. 28 , так і в центрі однієї 

з сторін з напрямком розпилювання в центр захищуваної площі 

рис. 29 – нахилене розміщення. При нахиленому розміщенні  

насадок-розпилювача за межами захищуваної поверхні рис. 30. 
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Рисунок 28 – Плоска поверхня з L1 ≤ 1 м. Вертикальне розміщення 
насадка 

 

 

 

Рисунок 29 – Плоска поверхня з L1 ≤ 1 м. Розміщення насадка під кутом 

 

 

Рисунок 30 – Розміщення насадка за межами захищуваної зони 
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При L1 > 1, для розрахунку кількості насадок-розпилювачів визначають 
кількість умовних захищуваних поверхонь N, рис. 31, 32. Для цього довжину 
L1 (м) більшої сторони захищуваної поверхні ділимо на 1м  
( максимальна сторона захищуваної площі одним насадком для плоских 
поверхонь 1х1 м ) та округлюємо в більшу сторону до найближчого цілого 
числа. 

N = L1/1  м, (м); 

Кількість насадок-розпилювачів дорівнює кількості зон захищуваних 

поверхонь. 

 
Рисунок 31 – Плоска поверхня з L > 1 м.  

вертикальне розміщення насадок-розпилювачів 

 
Рисунок 32 – Плоска поверхня з L1 > 1м 

похиле розміщення насадок-розпилювачів 
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При L1 > 1 і L2 > 1 рис. 33, 34, для розрахунку кількості насадок-
розпилювачів визначають кількість умовних захищуваних поверхонь N. Для 
цього довжину L1 та L2 (м) захищуваної поверхні ділимо на 1м ( максимальна 
захищувана площа одним насадком для плоских поверхонь 1х1 м ) та 
округлюємо в більшу сторону до найближчого цілого числа. 

N�� = L1/1  м ; 

N�� = L2/1  м ; 

Загальну кількість зон захищуваної поверхні розраховують за 

формулою 

Nзаг = N�� · N�� ; 

 
Рисунок 33 – Плоска поверхня з L1 ˃ 1 м, L2 ˃ 1 м. Трубопровід 

проходить вздовж центральної лінії захищуваної поверхні 

 

Рисунок 34 – Плоска поверхня з L1 ˃ 1 м, L2 ˃ 1 м. Трубопровід 

проходить вздовж однієї із сторін захищуваної поверхні 
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4.7 Визначення кількості насадків для гасіння поверхонь типу 

фритюр 

Для визначення кількості насадків для таких зон 

При L1 < 0,5 м, де L1 – більша сторона, потрібен один насадок-розпилювач     

рис. 31, 32. Насадок-розпилювач може розміщуватися як в центрі (проекції) 

захищуваної поверхні – вертикальне розміщення рис. 36 , так і в центрі однієї 

з сторін з напрямком розпилювання в центр захищуваної площі рис. 37 – 

нахилене розміщення. При нахиленому розміщенні насадка за межами 

захищуваної поверхні  рис. 38. 

Визначення габаритних розмірів захищуваних зон типу фритюр 

При визначенні габаритних розмірів захищуваних площ типу фритюр слід 

враховувати габарити тільки робочої поверхні з шаром масла ( рис. 24 ). 

 

Рисунок 35 – визначення габаритів захищуваної поверхні фритюрів 

 

 
 

Рисунок 36 – Фритюрниці та плоскі поверхні з товщиною шару олії 

більше ніж 2 см. L1 ˂ 0,5 м. Вертикальне розміщення насадка 
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Рисунок 37 – Фритюрниці та плоскі поверхні з товщиною шару олії 

більше ніж 2 см. L1 ˂ 0,5 м. Вісь розміщення насадка під кутом 

 

 
Рисунок 38 – Розміщення насадка за межами захищуваної зони 
 

При L1 > 1, для розрахунку кількості насадок-розпилювачів визначають 
кількість умовних захищуваних поверхонь N, рис. 27, 28. Для цього довжину 
L1 (м) більшої сторони захищуваної поверхні ділимо на 1м  
( максимальна сторона захищуваної площі одним насадком для плоских 
поверхонь 1х1 м ) та округлюємо в більшу сторону до найближчого цілого 
числа. 

N = L1/1  м ; 

Кількість насадок-розпилювачів дорівнює кількості зон захищуваних 

поверхонь. 
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Рисунок 39 – Фритюрниці та плоскі поверхні з товщиною шару олії 

більше ніж 2 см. L1 ˂ 0,5 м. Вертикальне розміщення насадка 

 

Рисунок 40 – Фритюрниці та плоскі поверхні з товщиною шару олії 

більше ніж 2 см. L1 ˂ 0,5 м. Розміщення насадка під кутом 

 

При L1 > 1 і L2 > 1 рис. 41, 42, для розрахунку кількості насадок-
розпилювачів визначають кількість умовних захищуваних поверхонь N. Для 
цього довжину L1 та L2 (м) захищуваної поверхні ділимо на 1м ( максимальна 
захищувана площа одним насадком для плоских поверхонь 1х1 м ) та 
округлюємо в більшу сторону до найближчого цілого числа. 

N�� = L1/1  м ; 

N�� = L2/1  м ; 
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Загальну кількість зон захищуваної поверхні розраховують за 

формулою 

Nзаг = N�� · N�� ; 

 

Рисунок 41 – Фритюри та поверхні з товщиною масла більше 2 см. 

L1 > 0,5 м, та L2 > 0,5 м. Трубопровід проходить по центру захищуваної 

поверхні 

 

 

Рисунок 42 – Фритюри та поверхні з товщиною шару олії більше ніж 

2 см. L1 ˃ 0,5 м, L2 ˃ 0.5 м. Трубопровід проходить вздовж однієї зі 

сторін захищуваної площі 
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Рисунок 43 – Схема правильного розміщення трубопроводу та насадка 

для захисту горизонтальної поверхні обладнання за наявності 

перешкоди 

 

 

4.8 Характеристика вогнегасної здатності насадок розпилювачів 

від відстані до відповідного типу поверхні 

 

Таблиця 5 – Залежність сторони зони від відстані та типу насадок 

розпилювача 

Тип насадок-

розпилювача 

Відстань від насадок-розпилювача 
 до захищуваної поверхні, м 

0.8 1.0 1.2 

Більша сторона захищуваної зони, м 

НРП 0.62 0.7 0,93 

НРФ 0.4 0.5 0,6 
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5 Підключення та заземлення електричних кіл систем 

Підключення та заземлення модулів до електричного кола приймально-

контрольного приладу системи пожежної сигналізації та оповіщування 

(ППКП) проводять згідно з вимогами ПУЕ та інших чинних нормативних 

документів, а також інструкцій виробників після їх монтування на об’єкті і 

завершення пусконалагоджувальних робіт на всіх системах протипожежного 

захисту. 

6 Заходи щодо безпеки 

До виконання робіт з системами допускаються особи, не молодші за 

18 років, які вивчили будову, принцип роботи і ці Настанови, пройшли 

медичні огляди та інструктажі з безпеки праці в установленому порядку і 

склали відповідний іспит. Усі роботи потрібно виконувати із залученням не 

менше ніж двох осіб. 

Під час виконання робіт потрібно дотримуватися вимог ПУЕ, 

НПАОП 0.00-1.81, а також нормативних документів, застосовних до 

відповідного об’єкта. Виконання робіт, пов’язаних з демонтуванням 

арматури, а також розбиранням модулів за наявності в них надлишкового 

тиску категорично заборонене. Усі роботи потрібно проводити за вимкненого 

електрообладнання і вкрученого до упору транспортного гвинта з таким 

розрахунком, щоб уникнути ударів по модулях та їх падіння. Під час їх 

виконання на модулі не повинне діяти пряме сонячне проміння, а 

температура має відповідати температурному діапазону експлуатації 

модулів. 

Модулі мають бути розташовані не ближче 1 м від опалювальних 

приладів і не ближче 10 м від джерел відкритого полум’я з одночасним 

дотриманням верхньої межі температурного діапазону експлуатації (50 С). 

Вони мають бути заземлені відповідно до ПУЕ і не повинні містити дефектів, 

що можуть вплинути на безпечність експлуатації. Балони модулів підлягають 

опосвідченню в установлені терміни. 
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7 Підготовка систем до роботи 

7.1 Загальні відомості 

Перед монтуванням і підготовкою модулів до роботи необхідно: 

– витримати модулі за сталої температури, що входить до 

температурного діапазону їх експлуатації, протягом не менше ніж 8 годин; 

– розпакувати модуль; 

– перевірити комплектність постачання; 

– здійснити зовнішній огляд модуля і переконатися у відсутності 

пошкоджень корпусу запірно-пускового пристрою, манометра, а також 

наявності і цілісності контрольних наклейок; 

– перевірити наявність належного тиску в модулі; 

– у разі виявлення будь-яких невідповідностей звернутися до виробника 

не пізніше ніж за 14 діб від моменту постачання. 

 

7.2 Вимоги щодо монтування виробів 

Монтування модулів не об’єкті здійснюють у відповідності до проекту. 

Примітка. Під час монтування заборонено братися за запірно-пусковий пристрій та 

манометр задля уникнення пошкоджень модуля. 

Монтування модуля необхідно здійснювати в такій послідовності: 

– визначити місце встановлення згідно з проектом; 

– висвердлити отвори під кріпильний кронштейн; 

– прикріпити кронштейн до будівельних конструкцій, користуючись 

відповідними кріпильними пристроями залежно від матеріалу цих 

конструкцій; 

– встановити модуль на цей кронштейн і затягнути фіксатор модуля; 

– заземлити модуль або з’єднати його з нульовим проводом згідно з 

проектом; 

– здійснити підключення електричних кіл ристрою пускового 

електричного і сигналізатора тиску до приймально-контрольного приладу 

системи пожежної сигналізації та оповіщування; 

– викрутити транспортний гвинт.  
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8 Технічне обслуговування 

8.1 Загальні вказівки 

Метою технічного обслуговування є підтримання працездатності 

модуля, запобігання аваріям, поломкам і нещасним випадкам, а також 

подовження терміну його служби та підвищення надійності. До його 

проведення допускаються особи, які вивчили ці Настанови, а також пройшли 

відповідне навчання з питань роботи з електрообладнанням і посудинами, 

що працюють під тиском. Інформація про проведені роботи з технічного 

обслуговування має заноситися в журнал встановленої форми. 

Усі роботи з технічного обслуговування, що потребують втручання в 

конструкцію модуля, має проводити виробник або уповноважені ним особи. 

 

8.2 Технічне обслуговування виробів під час експлуатації 

Передбачено такі види технічного обслуговування (таблиця 6): 

– щотижневе (ТО-1); 

– щомісячне (ТО-2); 

– щорічне (ТО-3); 

– один раз на 2 роки (ТО-4); 

– один раз на 5 роки (ТО-5); 

 

Таблиця 6 – Технічне обслуговування систем 

Сутність робіт 
ТО-

1 
ТО-

2 
ТО-

3 
ТО-

4 
ТО-

5 

Зовнішній огляд системи на предмет відсутності 
бруду, пилу і механічних пошкоджень 

+ + + + + 

Візуальна перевірка відсутності витоків або 
підтікань вогнегасної речовини з системи 

+ + + + + 

Контролювання тиску в балоні модуля із записом в 
журнал. У разі розбіжності більше ніж 10 % 
негайно поінформувати про це виробника або 
уповноважену ним особу 

+ + + + + 

Чищення компонентів системи від жирових 
відкладів, бруду та пилу 

– + + + + 

Зовнішній огляд системи, перевіряння цілісності 
деталей і вузлів з’єднання трубопроводу 

– + + + + 

Перевірка манометра з використанням зразкового 
манометра з занесенням результатів в журнал 
контрольних перевірок 

– – + + + 



 40 

Заміна вогнегасної речовини – – – – + 

Заміна пристрою пускового електричного з 
записом в журнал 

– – – + – 

Технічне опосвідчення балона з записом у 
відповідному журналі 

– – – – + 

Ревізія запірно-пускового пристрою – – – – + 

 

 

8.3 Вказівки щодо заміни манометра 

Роботи, пов’язані з заміною манометра з його від’єднанням від вузла 

підключення (рис. 38), потрібно проводити, користуючись засобами 

індивідуального захисту рук, очей та органів дихання. 

 

Рисунок 44 – Встановлення манометра 

 

Заміну манометра потрібно проводити в такій послідовності: 

– вкрутити транспортний гвинт до упору; 

– розімкнути електричне коло сигналізатора тиску і піротехнічного 

пускача; 

– утримуючи перехідник манометра (поз. 1, рис. 44) гайковим ключем 

S14, викрутити манометр (поз. 2, рис. 44) руками до виходу ущільнювального 

кільця (поз. 3, рис. 44) з посадкового гнізда. Вихід ущільнювального кільця з 

гнізда супроводжується скиданням надлишкового тиску в камері між 

штуцером манометра і зворотним клапаном (поз. 4, рис. 44). Повне скидання 

тиску супроводжується закриттям зворотного клапана (характеризується 
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глухим клацанням і падінням тиску до нуля). Якщо повний вихід газу не 

стався, то потрібно прикрутити манометр на місце, слідкуючи, щоб 

ущільнювальне кільце зайшло на місце, і звернутися до виробника; 

– після закриття зворотного клапана викрутити манометр і встановити 

на його місце повірений манометр упродовж не більше ніж 3 хв; 

– перевірити герметичність місця встановлення манометра 

омилюванням; 

– замкнути електричне коло сигналізатора тиску і піротехнічного 

пускача; 

– викрутити транспортний гвинт; 

– зробити запис про заміну манометра в журналі. 

 

8.4 Поводження з виробами після спрацьовування 

У разі спрацьовування модуля потрібно виконати такі дії: 

– зробити запис про спрацьовування в журналі; 

– переконатися у відсутності надлишкового тиску в модулі за показом 

манометра; 

– вкрутити транспортний гвинт; 

– розімкнути електричне коло сигналізатора тиску та пристрій пусковий 

електричний; 

         – від’єднати трубопровід та пневматичну трубку; 

– зняти модуль з кріпильного кронштейна; 

– відправити модуль на перезаряджання виробникові або його 

уповноваженому представникові. 

Примітка. У разі заправляння модуля особами, які не мають повноважень на це, 

гарантія на модуль анулюється. 

 

8.5 Можливі несправності та способи їх усунення 

Інформацію про можливі несправності, які можуть усувати уповноважені 

представники підприємства, на якому експлуатується система, подано в 

таблиці 7.  
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Таблиця 7 – Можливі несправності та способи їх усунення 

Можлива 
несправність 

Причина Спосіб усунення 

Манометр вказує на 
падіння тиску 

Спрацьовування запобіжної 
мембрани через підвищення 

тиску 
Порушення герметичності 

запірно-пускового пристрою або 
його з’єднання з балоном 
Спрацьовування модуля 

Відправити модуль 
виробникові або його 

уповноваженому 
представникові для ревізії та 

відновлювальних робіт 

Нещільне з’єднання манометра 
з запірно-пусковим пристроєм 

Щільно затягнути манометр 
або замінити його 

Обрив (замикання) в 
електричному колі 

пуску 

Механічні пошкодження кола 
пуску 

Несправність пускача 

Перевірити всі ділянки кола на 
предмет обривів. За їх 

відсутності перевірити пускачі. 
Звернутися до виробника для 

заміни пошкоджених елементів 

Стрілка манометра 
не реагує на зміну 

тиску 

Несправність у манометрі Здійснити заміну манометра 

Манометр нещільно вкручено 
після заміни 

Щільно затягнути манометр 
або замінити його 

Відсутність 
подавання 
вогнегасної 
речовини 

Транспортний гвинт не було 
демонтовано 

Відправити модуль 
виробникові або його 

уповноваженому 
представникові для ревізії та 

відновлювальних робіт 

 

9 Транспортування та зберігання 

Системи транспортують дорожнім, залізничним, водним або повітряним 

транспортом з дотриманням вимог правил, чинних на відповідному виді 

транспорту, в умовах, що забезпечують їх неушкодженість. 

Умови транспортування та зберігання систем мають виключати вплив 

на них прямого сонячного проміння, нагрівальних (опалювальних) приладів, 

агресивних хімічних речовин, механічних ударів та інших чинників, що можуть 

негативно вплинути на них. 

10 Гарантії виробника 

Виробник гарантує відповідність систем встановленим вимогам у разі 

дотримання умов транспортування, зберігання та експлуатації. 

Гарантійний термін експлуатації становить 24 місяці з дня виготовлення 

за умови відсутності пошкоджень, які виникли в результаті порушення умов 

транспортування, зберігання та експлуатації. 
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Підприємство-виробник не несе відповідальності у разі: 

– недотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації 

систем, а також їх використання не за призначенням; 

– втрати Паспорта або відсутності в ньому відмітки про продаж; 

– наявності механічних пошкоджень (окрім подряпин поверхні, що не 

зменшують товщину корпусу і не впливають на його міцність). 

 

Додаток А 

Комплекс вжитих заходів 

Види робіт 

Назва організації, що виконала гідравлічні 
випробування модуля 

   

Дата попередніх гідравлічних випробувань модуля    

Ревізія запірно-пускового пристрою    

Гідравлічні випробування балона    

Заряджання вогнегасною речовиною    

Маса вогнегасної речовини, кг    

Повна маса модуля, кг    

Дата перезаряджання    

Робочий тиск, бар    

Примітки та рекомендації    

ПІБ та підпис виконавця    
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Додаток Б 

Відомості про заміну манометра та піротехнічного пускача 

Відомості про заміну манометра Відомості про заміну піротехнічного 
пускача 

Дата Відмітка 
про заміну 

Підпис відповідальної 
особи 

Дата Відмітка 
про заміну 

Підпис відповідальної 
особи 
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Додаток В 

Відомості про спрацювання системи 

Номер випадку 
спрацювання 

Причини 
спрацювання 

Дата 
спрацювання 

ПІБ особи, 
відповідальної за 

експлуатацію 
системи 

Підпис Примітка 
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Додаток Г 

Відомості про відновлення системи 

Номер 
випадку 

відновлення 

Дата 
відновлення 

ПІБ особи, відповідальної за 
відновлення 

Підпис Примітка 
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Додаток Д 

Свідоцтво про приймання 

 

Система локального пожежогасіння кухонного обладнання модульного типу 

АВГУСТ КС-12.ЕП □,  АВГУСТ КС-12.ПП □, 

 АВГУСТ КС-20.ЕП □,  АВГУСТ КС-20.ПП □. 

Заводський № __________________________________________________ 

Марка вогнегасної речовини: «ОЛКАВ-F»    

Маса модуля конструктивна _______________________________________ 

Кількість вогнегасної речовини _____________________________________ 

Маса модуля повна ______________________________________________ 

Дата заправляння _______________________________________________ 

Робочий тиск у балоні: ___________________________________________ 

Система локального пожежогасіння кухонного обладнання модульного типу 

відповідає вимогам ТУ У 28.2-41979707-003:2021 і визнана придатною до 

експлуатації 

Дата виготовлення ________________________________________________ 

 

Представник відділу технічного контролю 

 

_______________  ________________ «   »_____________202  р. 

                                     (ПІБ, підпис, дата) 
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Додаток Е 

Перелік нормативних документів, на як подано посилання 

 

1. ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, 

IDT). 

2. ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з 

підтримання експлуатаційної придатності 

3. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды. 

4. ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. 

5. ПУЕ Правила улаштування електроустановок. 

6. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском. 
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Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


