
 
 

 
 

©2012 ООО НПФ «Промвитех» все права защищены. 
 

 

Комплекс сигнального маркування висотних об’єктів 

КЗОС-3U-M 

 

   
  



 

Презентація: система сигнального маркування висотних обʼєктів КЗОС-3U-M 

 

www.promvitech.com.ua 
 

©2022 ТОВ НВФ «Промвітех» все права захищені. 

 

Призначення: 
Ø Сигнальне маркування в нічний час висотних та протяжних об'єктів, що загрожують руху повітряного транспорту. 

 

Відповідність нормативам: 
Ø НАС ГА-86 86 
 
Ø Наказ Державіаруху України №201 от 17.03.2006г. 

 
Ø Сертифікаційні вимоги до цивільних аеропортів України 

 
Ø Постанова Кабінету Міністрів України № 401 від 29.03.2002г. "Положення про використання повітряного простору України" 

 
Ø ICAO (додаток 14) 

 
Ø Transport Canada CAR 621.19 

 
Ø USAFAFMAN 32-1076; 

 
Ø FAA (L-810) 

 
Ø MAK (Міжнародна авіаційна комісія) 
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Структурна схема: 
 

 
Мачта h до 45 м Башта h от 45 м до 90 м 

 
 

ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКСУ 

 

 
- загороджувальні вогні (арт. PS-15) 

 

 
- блок керування (арт. КЗОС-3U-M) 

 

 
- клемна коробка (КК) 

 

 
- фотодатчик (ФД) 

 
 
- зʼєднувальний кабель  
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Загороджувальний вогонь PS-15 Led: 
 

Ø огонь сертифікат типу обладнання №АТ 2106 от 18.04.2008 Державна Авіаційна Адміністрація; 

Ø ступінь захисту оболонок IP 65 

Ø напрацювання на відмову світлодіодного модулю до 100 000 годин 
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Блок керування загороджувальними вогнями КЗОС-3U-M 
 

Ø компактна конструкція дозволяє легко розташувати блок в обмеженому 

просторі; 

Ø корпус блоку спроектований для розміщення в телекомунікаційній шафі 
стандарту 19’’,  

Ø функція моніторингу працездатності загороджувальних вогнів, блок 

сигналізує про вихід з ладу одного з вогнів за допомогою сигналізатора 

на лицьовій панелі блоку, а також видає сигнал типу «сухий контакт» на 

зовнішній контролер; 

Ø два режими роботи: ручний (робота фотореле вимкнена, вогні горять 

примусово), автоматичний (автоматичне включення/вимкнення залежно 

від рівня освітленості); 

Ø налаштування чутливості та затримки спрацьовування фотореле. 
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Клемна коробка (КК) 
 

Ø корпус виконаний із полістиролу, ступінь захисту 

оболонок IP 65; 
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СЕРТИФІКАЦІЯ І ГАРАНТІЯ 
Ø загороджувальні вогні PS-15 Led/PS-25 Led 

сертифіковані Державною Авіаційною Адміністрацією 

України, сертифікат № АТ 2106 від 18.04.2008, та 

допущені до застосування як загороджувальні вогні 

малої інтенсивності «клас А»; 

Ø система якості продукції ТОВ «НВФ «Промвітех» 

сертифікована за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 що 

підтверджує високий рівень якості продукції; 

Ø гарантійний термін експлуатації складає 12 місяців 

 
 

СИСТЕМА СЕРТИФIКАЦIi "РОСУКРСЕРТ"

СЕРТИФIКЛТ
Зареестрваний у PeccTpi
Системи сергифiкачii'РОСУКРСЕРТ'

fjr?,X1l;ili1;;i,b 0 1 березня 202 1 р.
.Щiйсний ло 29 лютого 2024 р,

ПIДТВЕРДЖУС, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ
ЮВАРIДСrВАЗОБМFrКЕНОЮВIЛIОВIДА.IIЪНIСТЮ
llНАЖОВО-ВИРОБНIДIЛ ФIРМЛ

"IIPOMBITEX"
Код еДРПОУ 2З515824

Адреса: 0З124, YKpaiHa, м. КиТв, вул. Миколи Василенка, буд,7-А

СТоСоВНо:
- проЕктувАння, вироБництвА, монтАку тА сЕрвIсного оБслуговувАннrI
СИСТЕМ ВИМIРЮВАНIUI ВБРАtЦi ТА МЕХАНШНИХ ВЕJIИЧИН;

- ПРОЕКТУВАННrI, ВИРОБНИIIТВА, МОНТАЖУ ТА СЕРВIСНОГО ОБСЛУГОВУВАННrI
НШОГО КОНТРОЛЬНО-ВИМIРЮВАJЬНОГО ОБЛАД{АННJI;

- ВИКОНАННЯ MOHTAЖHLD( ТА ПУСКОНАЛАОГДКУВАJЬНIД( РОБIТ СИСТЕМ
ВИМIРЮВАННЯ ВIБРАIЦi ТА МЕХАНIЧНИХ ВЕJIИЧИН

ВЦПОВIДА€ ВИМОГАМ НАЦIОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ

"Системи управлiння якiстю. Вимоги"
Контроль вiдповiдностi серифiкованоi системи управлiнпя якigгю вимогам зi}зЁачеяого
стандарту здiйснюсrься шляr.ом наглядового аудиý.
Сертифiкат ввахаеться чинним за умови щорiчного пiдгверджевня.
2022 р. - до 01.02.2022 р.
2023 р. - ло 01.02.2023 р.
Сертифiкат виданий на пiдставi результатiв перевiрки якiстю Органом СертифiкачiТ

Юридгчяа адреса: 02192, м. КиЪ, вул, www.чlссеfr.соm.ча

О. С. ЩербпнаКерiвник органу сертифiкацiТ

ДСТУ БО ЛЮ1:2015 0SO ЛЮ1:2015, IDT)

о
Ф

УКРАiНСЬКИЙ ОРГАН СЕРТИФIКАЦIi
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТI
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ТОВ НВФ «Промвітех» 
Україна, м. Київ, 02094, вул. Червоноткацька, 63 

Тел./Факс: +38 (044) 225-62-72 (-73) 

web: www.promvitech.com.ua 

e-mail: info@promvitech.com.ua 


