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n Sygnalizatory

CECHY

 napisy nieczytelne bez podświetlenia, ujawniają się po załączeniu  n

zasilania (4 napisy standardowe)
 TP-4.dAs: napis dwustronny (standardowo: „OPUŚCIĆ GARAŻ   n

NADMIAR SPALIN”)
podświetlenie pulsujące, barwy czerwonej n

możliwość włączenia pulsującej z podświetleniem syrenki  n

źródło światła: wysokowydajne diody LED n

niezwykle wysoka trwałość i niezawodność n

bardzo mały pobór mocy n

TP-4...s = tablica TP-4...As + dodatkowy zasilacz sieciowy 12V n

przetworniki akustyczne piezoceramiczne n

wysokowydajne diody LED do sygnalizacji optycznej n

 sygnalizator GS-2 – 2 komunikaty głosowe poprzedzone sygnałem  n

ostrzegawczym (możliwość konfi guracji i zmiany komunikatów), 
możliwość rozbudowy lub wyciszenia lokalnego 
wysoka trwałość i niezawodność n

niski pobór prądu n

 SL... – niezależne sterowanie sygnalizacją akustyczną i optyczną,  n

3 zaciski 
szczelna obudowa – do stosowania na zewnątrz budynków n

PRZEZNACZENIE
PODŚWIETLANE TABLICE ostrzegawcze typu TP-4.s i TP-4.ds są przeznaczone 
do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach 
sterujących detektorów WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących 
typu MD, MDP produkcji GAZEX. Posiadają stałe napisy ostrzegawcze lub 
informacyjne,  pojawiające się tylko w stanie aktywnym (standardowe 
lub wg życzenia Klienta). 

SYGNALIZATORY akustyczno-optyczne SL-21, SL-32, akustyczne S-3 oraz 
optyczne LD-2 przeznaczone są do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów 
alarmowych, pojawiających się na wyjściach sterujących niskonapięciowych 
12V modułów alarmowych MD, MDP lub detektorów typu WG i AirTECH. 
Sygnalizatory posiadają konstrukcję szczelną – mogą być stosowane wewnątrz 
jak i na zewnątrz budynków. Sygnalizator głosowy GS-2 przeznaczony 
jest do generowania komunikatów ostrzegawczo-informacyjnych w strefi e 
dozorowanej przez system detekcji gazów.

TABELA DOBORU
MODEL TP-4.s  

TP-4.As
TP-4.ds  
TP-4.dAs

SL-21 SL-32 S-3x LD-2 GS-2
GS-2d

Zasilanie 230V~/ 12V= 230V~/ 12V= 12V= 12V= 12V= 12V= 12/24V=

Sygnalizacja 
optyczna

pulsująca, 
czerwona

pulsująca, 
czerwona

pulsująca, 
czerwona

pulsująca, 
czerwona – pulsująca, 

żółta –

Napis 
informacyjny

tylko w stanie 
aktywnym

tylko w stanie 
aktywnym stały – – – –

Sygnalizacja 
akustyczna

65 dB/1m 
(lub bez)

65 dB/1m 
(lub bez)

110 lub 
103 dB/30cm

105 lub 
70 dB/1m

105 lub 
70 dB/1m –

Komunikaty głosowe, 
max 85dB/1m; 
regulacja ręczna

Wymiary [mm] 555 x 155 x 23 555 x 155 x 23 183 x 310 x 75 Ø 85 x 60 Ø 85 x 60 Ø 85 x 60 Ø 115 x 70

Obudowa IP42 IP42 IP44 IP54 IP54 IP54 IP21

TP-4.s

SL-32 S-3x LD-2

SL-21
GS-2

TP-4.ds




