
 
КОМПЛЕКС ПРИЛАДІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  

СПРОЕКТОВАНИХ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄС 
Призначення і сфера застосування 

Комплекс приладів спроектований та частково запущений у серійне виробництво на 
фірмі Neutronic (Франція). Він призначений для пожежної безпеки, попередження технічних 
аварій, видалення диму з житлових та промислових приміщень, систем захисту від 
вторгнень, підвищення безпеки у навчальних закладах та офісних установах. Потенційними 
користувачами є промислові підприємства, житлові комплекси, аеропорти, заклади освіти. 
Продукція фірми Neutronic (Франція) продається у країнах ЄС, Україні та Росії. 

Основні характеристики, суть розробки 
Новий комплекс приладів відповідають стандартам якості ЄС з пожежної безпеки. У 

порівнянні з аналогами, комплекс приладів виготовлений на більш сучасній елементній базі. 
Застосовані високопродуктивні, економічні і надійні мікроконтролери серії PIC24. В якості 
лінії зв'язку застосований CAN – інтерфейс, що має високу  швидкість та надійність при 
передачі інформації. Програмне забезпечення побудовано на ефективних алгоритмах і 
забезпечує надійність і стійкість до збоїв. 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Комплекс приладів представлений серією концентраторів (рис.1) для обробки 

технічних аварій (АТ-2; АТ-4; АТ-8; АТ-16; АТ-32; АТ-48; АТ-64;) які дозволяють обслуговувати 
до 64 входів і виходів, передавати інформацію на віддалений повторювач і мають 
дистанційне. Також спроектована і впроваджена у виробництво централь керування 
видалення диму для багатоквартирного житлового будинку CDZ. Система дозволяє 
відстежувати появу диму в двох окремих під'їздах (до 32 квартир) будівлі і виконувати його 
видалення.  

Стан охорони інтелектуальної власності 
Опубліковано чотири статті у науково-технічних виданнях. Комплекс приладів був 

представлений на міжнародній виставці з безпеки життєдіяльності у Парижі фірмою 
Neutronic (Франція) у 2014, 2016 роках.  

Затребуваність на ринку 
За прогнозом дослідників компанії Research and Markets, в період з 2017 по 2018 р. 

більшість підприємств збільшать свої інвестиції в забезпечення пожежної безпеки. Тому 
потреби ринку практично не обмежені. 

Стан готовності розробки 
Розроблені прилади передані у серійне виробництво та є у продажі або проходить 

фінальні випробування на фірмі Neutronic (Франція).  
 
Координати для зв’язку: 
Науково-дослідна частина  
39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, обл. 
Полтавська 
тел.: 38(05366) 3-62-17,  
E-mail: nich@kdu.edu.ua 
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DESIGNED IN ACCORDANCE WITH EU STANDARDS COMPLEX OF FIRE SAFETY 

Purpose and scope 

The complex of devices was designed and partially launched in batch production at the company 

Neutronic (France). The complex is intended for fire safety, prevention of technical accidents, 

removal of smoke from accommodation and industrial buildings, anti-intrusion protection 

systems, security enhancements in educational institutions and office facilities. Potential users are 

industrial enterprises, residential complexes, airports, educational institutions. The products of the 

company Neutronic (France) are on sale in the EU, Ukraine and Russia. 

Important indicators characterizing the level of the scientific result obtained 

The complex of devices is represented by a series of concentrators (Fig.1) for the treatment of 

technical accidents (AT-2; AT-4; AT-8; AT-16; AT-32; AT-48; AT-64;) which allow servicing up to 64 

inputs and outputs, transmit information to a remote repeater and have remote control. Also, the 

center smoke removal CDZ for the multi-apartment building is designed and implemented in 

production. The system tracks the appearance of smoke in two separate entrances (up to 32 

apartments) of the building and performs smoke removal. 

Intellectual Property Protection Status 

Four articles published in scientific and technical publications. The complex of devices was 

presented at the international exhibition of safety of life in Paris by the firm Neutronic (France) in 

2014, 2016 years. 

Basic technical characteristics 

The new complex meets EU quality standards of fire safety. The complex of devices is made on a 

more modern element basis in comparison with analogues.  The high-performance, economical 

and reliable microcontrollers of the PIC24 series are used in the complex. As a communication line, 

the CAN interface is used that has high speed and reliability in transmitting information. The 

software is built on effective algorithms and provides reliability and stability to failures. 

The need for the market 

According to researchers from Research and Markets, in the period from 2017 to 2018, most 

companies will increase their investments in providing fire safety. Therefore, the market needs are 

practically unlimited. 

State of development 

The developed devices are transferred to mass production. The devices are on sale or are 

undergoing final tests at Neutronic (France). 
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Fig.1 Concentrator 


