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1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ 
 

Прилад приймально-контрольний охоронний «Оріон-8I.3.2» з версією програми 
or8i32-5 (далі прилад) призначений для прийому повідомлень від охоронних і 
параметричних сповіщувачів (шлейфів сигналізації) або інших приймально-
контрольних приладів; перетворення сигналів; видачі повідомлень для 
безпосереднього сприйняття людиною, включенням звукових і світлових 
оповіщувачів; подальшої передачі повідомлень протоколів «Інтеграл-О» по каналах 
передачі даних GPRS та Ethernet на пульт централізованого спостереження; 
передачі сповіщень SMS-повідомленнями. 

 
2  КОМПЛЕКТНІСТЬ 

 

Найменування Позначення Кіл. 
ППКО «Оріон 8I3.2» ААБВ.425513.004-04.12 1 

Клавіатура 8TД ААБВ.425723.015-05 1 

Антена АDA – 0068 1 

Паспорт ААБВ.425513.004-04.12 ПС 1 

Керівництво з експлуатації ААБВ.425513.004-04.11/12 КЕ 1 

Керівництво користувача ААБВ.425513.004-04.11/12 КЕ1 1 

Акумулятор  NP7-12 YUASA 
(рекомендуємий тип) 

11 

Додаткова клавіатура 8ТД ААБВ.425723.015-05 11 

Комплект ЗІП 

Резистор 0,5 Вт - 3кОм±1% 8 

Світлодіод L - 53HD 2 

Заглушка  ААБВ.713341.008 1 

Запобіжник ВП2Б-1-3,15 А 13 

Запобіжник ВП2Б-1-0,5 А 12 

Комплект ЗІП для середнього ремонту 

Керівництво із середнього ремонту ААБВ.425513.004-04.11/12 РС 11 

Діод SM4004 21 

Транзистор ВС817 21 

Транзистор IRF7204 11 

Трансформатор ТПН 35/15 12 

Примітки  

1 – поставляється по окремому замовленню; 
2 – для виконання з лінійним блоком живлення (трансформатор); 
3 – для виконання з імпульсним блоком живлення («Faraday»); 
 

3 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ 
 

Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації ЗОП. 01001, м. 
Київ, вул. Малопідвальна, 5. Сертифікат № UA1.018.0034823-14 від 21.05.2014 р., 
термін дії до 14.05.2019 р. 

Сертифікат відповідності № UA1.153.0153196 -13 від 16.07.2013 р. термін  дії до 
5.06.2016 р. ОС «Стандарт-Сервіс», м. Івано-Франківськ, вул. Симоненко, 1, а/с 
181. Узгоджено Держспецзв’язком  (ТКС 07/13-1). 

Система Управління Якістю ТОВ «СБІ» сертифікована в Системі сертифікації 
УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA2.011.08460-14 від 
15.05.2014 р. термін дії до 14.05.2019 р. 



Прилад відповідає вимогам Технічних регламентів з електромагнітної 
сумісності та безпеки низьковольтного обладнання. Декларація про відповідність 
зареєстрована в ООВ НВКП «Стандарт-Сервіс» рег. № UA.TR008.D.00019-11 від 
17.06.2011 р., 76006 м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка,1. 

 

4 СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ 
 

 
 

    ППКО «Оріон-8I.3.2» ААБВ.425513.004-
04.09 версія програми or8i32-5 відповідає 
технічним умовам ТУ У 19360971.004-99 і 
визнаний придатним для експлуатації. 
 
     Заводський номер приладу зазначений у 
правому верхньому куті на титульній 
сторінці.  
      

Дата випуску, штамп СТК: 

 

5 СВІДЧЕННЯ ПРО ПОВТОРНИЙ ОГЛЯД 
 

 
Прилад, що перебуває на складі ТОВ «СБІ» більше 6 місяців, підлягає 

повторному огляду. 
Дата повторного огляду     ____________ 

 

Представник ОТК підприємства    ________________ М. П. 

 
6 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ 

 

 
Прилад не несе загрозу для здоров’я людей та навколишнього середовища. 

Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без прийняття 

додаткових засобів захисту навколишнього середовища.  

Після закінчення терміну служби акумуляторної батареї, її утилізація має 

проходити згідно діючим правилам утилізації продуктів, які містять свинець. 
 

7 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
 

Виробник гарантує відповідність приладу вимогам технічних умов протягом 
гарантійного строку зберігання й гарантійного строку експлуатації при виконанні умов 
транспортування, зберігання й експлуатації, установлених ТУ У 19360971.004-99. 

Гарантійний строк експлуатації - 24 місяця з дати випуску або дати повторного 
огляду приладу (пункт 5). 

 

8 ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТИ 
 

Ремонт приладу здійснюється підприємством-виготовлювачем. Безкоштовно 
проводиться ремонт приладів, у яких не минув строк гарантії і які експлуатувалися 
відповідно до експлуатаційної документації на прилад. На ремонт прилад 
висилається підприємству-виготовлювачеві з листом, у якому повинні бути зазначені: 

- характер несправності; 
- місце установки приладу; 
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту. 



 

Редакція від  23.09.2014 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ  "СБІ" 
 
АДРЕСА:   21021 Україна м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8   
http: //www.sbi.ua 
 
По технічних питаннях звертатися в технічний відділ:  
тел. (0432) 52-30-26 
      (067) 430-90-42, (050) 445-00-09 
e-mail: tb@sbi.ua 
 
З питань ремонтів звертатися в службу технічного контролю:  
тел. (0432) 52-33-59 
      (067) 433-25-12 
e-mail: otk@sbi.ua 
 
З питань поставки звертатися у відділ збуту: 
 тел. (0432) 52-30-46 
       (067) 431-84-27, (099) 294-71-27 
т/факс. (0432) 52-31-03 
e-mail: market@sbi.ua 
 

 


