
СС
истема digitexCZK/IP® відповідає
вимогам Постанови Кабінету
Міністрів України від 27 вересня

2017 р. № 733 «Про затвердження Поло�
ження про організацію оповіщення про
загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфе�
рі цивільного захисту». 

Система digitexCZK/IP® створена з
використанням сучасних технологій
на базі авторського проекту конструк�
торського відділу фірми DIGITEX. Це
єдина в Польщі система оповіщення,
в якій для передачі даних, крім анало�
гового, використовується цифровий
радіозв'язок стандарту DMR (TDMA)
і NXDN (FDMA), а також локальні і
глобальні комп'ютерні мережі (LAN,
WAN) і зашифровані пакети прото�
колів IP.

Використання IP для передачі даних
і мовних повідомлень в системі 
digitexCZK/IP® дозволяє простим спо�
собом створювати і розширювати сис�
тему, a також дозволяє здійснювати ін�
теграцію з вже існуючими аналогови�
ми системами оповіщення населення.

Впровадження нової цифрової систе�
ми оповіщення населення не вимагає
заміни «старої» аналогової.

Існуюча система може бути інтегро�
вана в систему digitexCZK/IP®. Всі си�
рени, як нові діючі в цифровому стан�
дарті, так і існуючі (аналогові), в разі
інтеграції, обслуговуються з одного і
того ж операторського пульта.

Завдяки застосуванню комп'ютерної
мережі та протоколу IP обслуговування
системи може здійснюватися на різних
рівнях доступу.

Система digitexCZK/IP® складається
з системних вузлів, структура яких мо�
же бути аналогічна ієрархічній струк�
турі, існуючої в Польщі. В такому ви�
падку розрізняються воєводські, пові�
тових і гміни вузли.

Кожен операторський пульт в системі
digitexCZK/IP® оснащується комп'юте�
ром з програмним забезпеченням 
digitexCZK/IP®. Програми містять кар�
ту контрольованого регіону, на яку на�
несені всі об'єкти оповіщення, що пра�
цюють в системі. З рівня карти опера�
тор може управляти і тестувати як елек�
тронні, так і електромеханічні сирени.
Додатково програма digitexCZK/IP®

дозволяє отримати інформацію про:
зв'язок з сиренами або її відсутності,
типу живлення (основне/резервне), ви�
конання визначених завдань (сигнал
включений/виключений, тестування),
ступеня розрядки акумуляторів, справ�
ності аудіозв'язку і т.ін. 

Система digitexCZK/IP® дуже проста
і зручна в обслуговуванні, a всі опера�
ції, пов'язані з обслуговуванням систе�
ми, виконуються дистанційно з пульта
оператора.

Невід'ємною частиною системи 
digitexCZK/IP® є сучасні електронні
сирени серії DSE. Вони дозволяють
передавати як звукові сигнали, так і
мовні повідомлення в режимі реаль�
ного часу � дистанційно з пульта уп�
равління або шляхом ручного опові�
щення за допомогою мікрофону. До�
датково сирени DSE можуть відтво�
рювати з енергонезалежної пам'яті
будь�які мовні повідомлення (файли у
форматі wav або mp3).

В системі digitexCZK/IP® є можливість
приєднання зовнішніх вимірювальних
пристроїв і/або виконавчого обладнан�
ня (напр., Метеостанцій, детекторів га�
зу, датчиків забруднення, датчиків рівня
води, управління гаражними воротами,
дисплеями, світловою сигналізацією,
витяжними пристроями і т.п.).

Головні переваги 
системи digitexCZK/IP®

� Передача інформації з використанням
публічних і непублічних IP�мереж.

� Передача інформації з використан�
ням цифрових радіотелефонів (які доз�
воляють, зокрема, краще використову�
вати пропускну здатність каналу, забез�
печують цілісність даних і велику даль�
ність зв'язку).

� Високий рівень безпеки даних:
шифровка інформації в системі 
digitexCZK/IP® тотожна кодуванню
при передачі в форматі запису SSL,
застосовуваному, наприклад, в банків�
ських системах.
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Цифрова система оповіщення населення ) digitexCZK/IP®

Продукція digitex® виробляється відповідно до вимог міжнародного
стандарту якості PN�EN ISO 9001:2015 в процедурах проектуван�
ня, виробництва, продажу і обслуговування систем оповіщення та
телекомунікації.

Електронні сирени DSE це надійні пристрої з високими технічни�
ми характеристиками, в поєднанні з новітніми програмними рішен�
нями, створюють ефективні системи безпеки.

Пріоритетом є те, що вироблене обладнання є надійним в будь�
яких кліматичних умовах, практичним, пристосованим до потреб
ринку і відповідає очікуванням клієнтів.

Компанія «ОПТІМА)КОМПЛЕКС» надає
послуги з проектування, монтажу, техніч)
ного обслуговування, реалізації систем
безпеки по всій території України.

Компанія «ОПТІМА)КОМПЛЕКС» — офі)
ційний дистриб’ютор продукції торгової
марки digitex® на території України

Компанія DIGITEX є одним з провідних
виробників інтегрованих ситем опові)
щення населення та сигналізації на світо)
вому ринку.

В Україні впроваджено автоматизовані сис)
теми оповіщення в містах Вінниця, Львів та
територіальних громадах Львівської області,
а також пілотний проект в м. Київ. В 2021 ро)
ці мають бути впроваджені системи опові)
щення на підприємствах Метінвесту в містах
Авдіївка, Кам'янське та місті Маріуполь.
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� Повна діагностика акустичного по�
току інформації (генератор сигналу, під�
силювач, кабель, перетворювач) � авто�
матичне тестування всіх сирен в запрог�
рамований час.

� Поточне зчитування інформації з
сирен (стан дверей, живлення, ступінь
розряду акумулятора).

� Можливість дистанційного понов�
лення звуків і програмного забезпечен�
ня сирени.

� Взаємодія з сиренами і системами
інших виробників.

� Набагато більша швидкість спрацьо�
вування і тестування системи.

� Архітектура системи з сервером в
центральному пункті, до якого приєд�
нуються об'єкти оповіщення та опера�
торські центри. В системі можуть пра�
цювати декілька рівноцінних опера�
торських станцій і станції, що мають
різні пріоритети і допуски.

� Можливість створення багаторівне�
вих систем (відсутнє жорстке розмежу�
вання воєводство � повіт � гміна).

� Дані, що стосуються зміни всієї сис�
теми, зберігаються на системному сер�
вері в базі даних SQL.

� Mенші витрати на сервісне обслуго�
вування.

� Зручне обслуговування з викорис�
танням сучасної програми з картою,
поточної aктуалізації стану сирен та
інформації з бази даних про сирен
(наприклад: параметрів, дат і місць
розміщення, відповідальних осіб, зау�
важень, фотографій і т.п.).

� Висока масштабованість системи.
Можливість побудови як горизонталь�
ної ієрархії, так і вертикальних структур.

� Можливість під'єднання зовнішніх
вимірювальних пристроїв і/або вико�
навчого обладнання (наприклад: мете�
останцій, детекторів газу, датчиків заб�
руднення і т.ін.).

� Накопичення і презентація даних
вимірювань.

Дослідження розбірливості звукових
повідомлень, які відтворює електронна
сирена серії DSE проведені відповідно
до стандарту PN�EN 60849.

Отримані результати підтверджують
високу розбірливість мови реалізова�
ну з використанням тестованої сире�
ни і значно перевищують мінімальні
значення вимог, вказаних в стандарті
PN�EN 60849.

Лабораторія електромагнітної суміс�
ності сертифікована акредитованої
випробувальної лабораторії №AB295,
виданого Польським центром з акре�
дитації. Свідоцтво про акредитацію
№20/ПН/2011, виданого Міністерс�
твом оборони.

Лабораторія вимірювання, опір і стій�
кості магнітних полів � RFL акредито�
вана Польським центром акредитації.
Свідоцтво про акредитацію р №296AB і
Міністерством оборони Свідоцтво про
акредитацію №21/MON/2011.

Електронні сирени серії DSE
Електронні сирени серії DSE вироб�

ляються компанією Digitex з 1985 року.
Ці сучасні, надійні і міцні модульні

пристрої є основним компонентом
систем оповіщення населення у разі
загрози. З урахуванням високого сту�
пеня міцності вони чудово виконують
свою функцію в найскладніших кліма�
тичних умовах.

Застосування
Сирени серії DSE призначені для

екстреного оповіщення населення в
сфері діяльності Цивільної Оборони і
Пожежної Охорони. Вони придатні
для зон з високим рівнем ризику зара�
ження або погроз терористичних ак�
тів, а також у виробничих приміщен�
нях, на територіях військових баз, ае�
ропортах, промислових зонах і на ста�
діонах (евакуація населення). Вони та�
кож можуть використовуватися для
відтворення епізодичних сигналів.

Управління
Управління сиреною DSE здійсню�

ється за допомогою цифрових або ана�
логових радіомереж, мереж IP, бездро�

товим шляхом, а також за допомогою
традиційної телефонної мережі або
орендованих ліній зв'язку.

Цифрові:
� Модуль цифрової передачі даних

PC�550 (IP, RF � NXDN).
� Додатковий модуль (для PC�550)

DIP�14 (IP � VPN, GPRS, RF � MOTOT�
RBO, TETRA).

Аналогові:
� Модуль MDS�25 для digitexCZK/FSK.

Локальні:
� Генератор тривожних сигналів з кла�

віатурою і вбудованим РК�дисплеєм.
� Інтерфейс RS�232, RS485 / 422,

CAN, I2C, USB.
� Контролер часу SZS�24 (GPS / DCF);
� Мікрофон для передачі голосових

повідомлень.
Електронні сирени DSE управля�

ються за допомогою маніпулятора
(локально) або пульта управління,
веб�додатки.

Моделювання радіусу дії
Додаток digitexarchitect доступний

на сайті www.digitexarchitect.com доз�
воляє спроектувати розміщення си�
рен на обраному ділянці. Додаток ві�
зуалізує радіус чутності сирени. Вра�
ховується поширення звуку, тип при�
леглої забудови, навколишній шум і
т.п. параметри.

ЦЦ ии фф рр оо вв ааЦЦ ии фф рр оо вв аа
яя кк іі сс тт ьь   оо пп оо вв іі щщ ее нн нн яяяя кк іі сс тт ьь   оо пп оо вв іі щщ ее нн нн яя

Спроектуйте і дізнайтеся про радіус дії сирен у потрібному Вам районі
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Технічні характеристики
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Переваги та функції
★ Сумісні з усіма аналоговими і циф�

ровими системами оповіщення насе�
лення в Польщі і не тільки.

★ Модульна система дозволяє моди�
фікувати пристрій в залежності від по�
точних і майбутніх потреб замовника.

★ Передають будь голосові повідом�
лення (в прямому ефірі і з пам'яті, ло�
кально і дистанційно) та інші епізодич�
ні сигнали (наприклад, гімни).

★ Дозволяють об'єднувати звуки в
макроси, наприклад: > голосове пові�
домлення > сигнал тривоги > голосове
повідомлення.

★ Можливість запуску вибраних фун�
кцій і зчитування стану використовую�
чи мережі GSM (в формі SMS).

★ Сирени запускаються за допомогою
технології заміни тексту промовою (text
to speech).

★ Всебічна або спрямована характе�
ристика поширення звуку в відповідно
до місцевих умов і вимог замовника.

★ Шифрування передачі даних від�
бувається за допомогою алгоритму
AES�128 і додатково � алгоритму шиф�
рування RSA, в разі сирен з IP�керу�
ванням (LAN / WAN).

★ Гарантують низьке енергоспожи�
вання (230 В / 50 Гц).

★ Резервне живлення забезпечується
за допомогою необслуговуваних геліє�
вих акумуляторів.

★ Гучномовці відрізняються високою
надійністю і стійкістю до погодних
умов.

★ Клас захисту корпусу зовнішньої
версії IP�66.

★ Сумісність з зовнішніми пристро�
ями: метеостанції, датчики газу, дат�
чики радіоактивного зараження і ви�

мірювання рівня води, вимірювачі
якості повітря і т.п.

★ Швидке, професійне гарантійне і
післягарантійне обслуговування здій�
снюється в авторизованої сервісної
мережі.

ОПТІМА)КОМПЛЕКС, ТОВ
Україна, 69035, м. Запоріжжя, 

вул. Л. Жаботинського, 48
тел.: (061) 239)60)77

e)mail: optima)ok@ukr.net
www.optima.zp.ua
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