
ADRESOWALNE
SYGNALIZATORY
AKUSTYCZNE
SAW-6001/SAW-6006

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001/6006 
są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożaru  
w sposób tonowy (SAW-6001) lub głosowy (SAW-6006). Mogą 
pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozo-
rowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 6000 
i POLON 4000. 
Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po speł-
nieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wy-
kryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego 
w centrali, itp.

układy elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezo-
elektrycznym zostały umieszczone w obudowie z czerwone-
go uniepalnionego tworzywa. W obudowie jest miejsce do 
umieszczenia i podłączenia baterii. Sygnalizator współpracuje 
z gniazdem G-40S, wykonanym także z uniepalnionego two-
rzywa. Gniazdo jest dostarczane w komplecie z sygnalizato-
rem. W gnieździe znajduje się łączówka, z bezśrubowymi za-
ciskami, do podłączenia przewodów instalacji. Łączówka ma 
sześć zacisków, dwie pary oznaczone „+” i „-” jako wejście  
i wyjście linii dozorowej i dwa zaciski do dołączenia zewnętrz-
nego zasilacza.

Napięcie pracy z linii dozorowej 16,5 ÷ 24,6 V
Napięcie pracy z zasilacza 9,6 ÷ 30,0 V
Pobór prądu z linii dozorowej ≤150 µA 
Pobór prądu z baterii ≤150 mA 
Pobór prądu z zasilacza 24 V (16,0 ÷ 30,0 V) ≤50 mA 
Czas pracy z baterii 6LR61:
- w stanie dozorowania 2 do 5 lat 
- w stanie sygnalizowania min 3h 
Poziom dźwięku  do 103 dB
Zakres temperatur pracy od -25 oC do +55 oC
Szczelność obudowy IP 21C
Wymiary (z gniazdem)  Ø 115 x 70 mm
Masa 0,2 kg
Inne parametry              wg PN-EN 54-3

Linia dozorowa central systemu POLON 4000 nie ma możli-
wości synchronizacji emitowanych komunikatów głosowych 
przez sygnalizatory SAW-6006, stąd nazleży je instalować  
w różnych przestrzeniach akustycznych.

Sygnalizatory SAW-6001/6006 dla poprawnej pracy wymaga-
ją jednoczesnej obecności dwóch napięć zasilania: 
- z linii dozorowej,
- z  wewnętrznej baterii alkalicznej 6LR61 lub zewnętrznego 
zasilacza. 
Obecność źródeł zasilania jest kontrolowana a ich niespraw-
ność sygnalizowana przez współpracującą centralę i żółte 
diody LEd w sygnalizatorach. Poziom emitowanego dźwięku 
nie zmienia się w zależności od sposobu jego zasilania. Istnieje 
możliwość wyboru jednego z trzech poziomów głośności sy-
gnalizatorów. 
Kodowanie adresu sygnalizatorów odbywa się automatycz-
nie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w ich nieulotnej 
pamięci. Sygnalizatory są wyposażone w wewnętrzne izolato-
ry zwarć.
Sygnalizator SAW-6006 w stanie alarmowania będzie odtwa-
rzał jedną z wybranych podczas konfigurowania sekwencji 
ostrzegawczych (sygnał ostrzegawczy – cisza – komunikat 
głosowy – cisza) oraz cyklicznie błyskał czerwonymi diodami 
LEd. Możliwy jest wybór jednej z 16 standardowych sekwen-
cji ostrzegawczych a także istnieje możliwość indywidualnego 
zaprogramowania własnych sekwencji przy wykorzystaniu 
dedykowanego oprogramowania. Jeżeli komunikat głosowy 
nie zostanie ustawiony sekwencja będzie składała tylko z sy-
gnału ostrzegawczego. 
Sygnalizator SAW-6001 nie ma możliwości programowania 
głosowych sekwencji ostrzegawczych.
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