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1 Призначення

Пристрій  інтерфейсу  БИ01  призначений  для  під’єднання  до
трансляційної  лінії  локальних  джерел  фонової  музики  та
оголошень з функцією дистанційного відключення останніх та
надання  пріоритету  передачі  повідомлень  про  виникнення
пожежі або інших надзвичайних ситуацій.

2 Технічні дані

• Потужність сигналу, що перемикається, Вт, не більше     800 
• Час перемикання, мс, не більше      7 
• Струм споживання від лінії +27 В, мА, не більше            20 
• Габарити, мм              100×43×60
• Маса, кг, не більше                   0,5

3 Розміщення клем та роз’ємів 

1 Клеми «FIRE 100V» для підімкнення трансляційної лінії від
комплексу оповіщування;

2 Клеми «FIRE DC 24V» для підімкнення кабелю управління
від комплексу оповіщування;

3 Клеми «OUTPUT 100V» для підімкнення трансляційної лінії
від гучномовців;

4 Клеми «AUX 100V» для підімкнення трансляційної лінії від
локального звукопідсилювального комплексу.



1 Назначение

Устройство интерфейса БИ01 предназначено для подсоединения к
трансляционной линии  локальных источников  фоновой музыки  и
объявлений с функцией дистанционного отключения последних и
предоставления приоритета передачи сообщений о возникновении
пожара или других чрезвычайных ситуациях.

2 Технические данные

• Мощность переключаемого сигнала, Вт, не более        800 
• Время переключения, мс, не более          7 
• Ток потребления от линии +27 В, мА, не более        20 
• Габаритные размеры, мм                      100 × 43 × 60
• Масса, кг, не более                0,5

3 Размещение клемм на передней 
   и задней панелях устройства 

1  Клеммы «FIRE 100V» для подключения трансляционной линии
от комплекса оповещения;

2  Клеммы «FIRE DC 24V» для подключения кабеля управления от
комплекса оповещения;

3  Клеммы «OUTPUT 100V» для подключения трансляционной
линии от громкоговорителей;

4  Клеммы «AUX 100V» для подключения трансляционной линии от
локального звукоусилительного комплекса.



Паспорт виробу

1. Пристрій интерфейсу  БИ01  1. Устройство интерфейса  БИ01

№ _____________________– _______ шт

2. Паспорт - 1 шт 2. Паспорт - 1 шт.

3. Паковання  - 1 шт 3. Упаковка - 1 шт.

відповідає вимогам 
ТУ У 31.6-20800889-005:2007 

та визнаний придатним до екплуатування

соответствует требованиям 
ТУ У 31.6-20800889-005:2007 

и признан пригодным к эксплуатации

Дата виготовлення Дата изготовления
 _____________________________

Представник ВТК Представитель ОТК
 _________________ / _____________________ /

М. П.

Гарантії виробника Гарантии изготовителя
Виробник гарантує відповідність якості  пристрою
вимогам ТУ У 31.6-20800889-005:2007 при дотри-
манні  споживачем умов транспортування, збері-
гання, монтування, налагодження та експлуатува-
ння.  Гарантійний  термін  експлуатування
становить 18 місяців з дня впровадження в екс-
плуатування в межах гарантійного терміну збері-
гання  пристрою. Гарантійний термін зберігання –
2 роки з дня виготовлення                   пристрою.

Изготовитель гарантирует соответствие качества
устройства  требованиям ТУ  В  31.6-20800889-
005:2007 при соблюдении потребителем условий
транспортировки,  хранения,  монтирования,  на-
ладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуа-
тации составляет 18 месяцев со дня введения в
эксплуатацию в рамках гарантийного срока хра-
нения устройства. Гарантийный срок хранения –
2 года со дня изготовления устройства.

Дата введення в експлуатацію Дата введения в эксплуатацию
 ________________________________

УВАГА!
Пристрій має на корпусі гарантійні пломби.

При їх порушенні користувач позбавляється
права на гарантійний ремонт.

ВНИМАНИЕ!
Устройство имеет на корпусе гарантийные

пломбы. При их нарушении пользователь ли-
шается права на гарантийный ремонт.

НАША АДРЕСА:
Україна, 79019, м. Львів, вул. Жовківська, 30 Д

ТзОВ НВП “Електроприлад”
Телефон: +38 (032) 297-06-40, 294-88-33 

Факс: +38 (032) 294-86-91 
E-mail: info@vellez.ua  

http://www.vellez.ua
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