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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Firma W2 jako producent dba o to, aby na rynku 

znajdowały się sygnalizatory dopasowane do potrzeb 

klienta. Bazując na sprzężeniu zwrotnym od klientów 

nieustannie wprowadzamy zmiany, tak aby funkcjo-

nalność nowych wyrobów w pełni odpowiadała po-

trzebom użytkowników. Mając na uwadze zmieniają-

ce się akty prawne oraz uwagi klientów, wprowadzi-

liśmy innowacje w istniejących sygnalizatorach oraz 

opracowaliśmy nowe wyroby.

Z dniem 1 marca br. skończył się okres przejściowy 

dla normy PN-EN 54-23:2010 [1], dlatego też w pierw-

szej kolejności został przez nas opracowany pożaro-

wy sygnalizator optyczny SO-Pd13. 

Sygnalizator SO-Pd13 spełnia wszystkie wymaga-

nia normy, jak również rozporządzenia [2]. Potwier-

dzeniem tego jest uzyskanie przez wyrób świadectwa 

dopuszczenia nr 1345/2012 oraz certyfikatu zgod-

ności EC nr 1438/CPD/0287 wydanych przez Cen-

trum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożaro-

wej – Państwowy Instytut Badawczy. Kolejnym kro-

kiem była modernizacja dobrze znanych przez pro-

jektantów i instalatorów sygnalizatorów SA-K5 oraz 

SA-K7. W modyfikacjach zostały ujęte uwagi dostar-

czone przez klientów indywidualnych, jak również 

biura projektowe. 

Pożarowy sygnalizator optyczny 
SO-Pd13 − nowe możliwości

Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 został opra-

cowany w oparciu o normę [1] oraz rozporządzenie 

[2]. Norma wprowadza szereg wymogów dotyczą-

cych pożarowych sygnalizatorów optycznych, do naj-

ważniejszych z nich należą: wprowadzenie podziału 

na kategorię C, W, O oraz wprowadzenie pojęcia ob-

jętości pokrycia. Zgodnie z normą sygnalizatory po-

winny być dzielone na sygnalizatory montowane na 

suficie (kategoria C), montowane na ścianie (katego-

ria W), jak również sygnalizatory kategorii O (nie ob-

jęte kategorią C lub W). W zależności od kategorii sy-

gnalizatora w różny sposób definiowana jest objętość 

pokrycia (obszar w przestrzeni, w którym sygnalizator 

generuje natężenie oświetlenia większe od 0,4 lx). We-

dług normy [1] dla kategorii C lub W objętość pokry-

cia jest definiowana za pomocą współczynników, np. 

C-3-6. Oznacza to, że sygnalizator zamontowany na 

wysokości 3 m zapewnia objętość pokrycia w kształ-

cie walca o wysokości 3 m i promieniu 3 m. W podob-

ny sposób określany jest obszar pokrycia dla katego-

rii W. W przypadku kategorii O należy podać kształt 

objętości pokrycia.

Opracowany sygnalizator SO-Pd13 jest sygnaliza-

torem kategorii O, oznacza to, że może być montowa-

ny zarówno na ścianie jak i na suficie. Objętość pokry-

cia zdefiniowana jest w postaci bryły fotometrycznej 

(plik *.ies). Dzięki temu, że użytkownik ma do dyspo-

zycji plik z opisem bryły, w prosty sposób może pro-

jektować instalacje SAP (z sygnalizatorami optyczny-

mi), wykorzystując programy do projektowania oświe-

tlenia. W przypadku programów takich jak Calculux 

Indoor lub Dialux, wystarczy wczytać plik z bryłą fo-

tometryczną sygnalizatora, założyć wymagane przez 

normę natężenie oświetlenia 0,4 lx, a program auto-

matycznie dokona doboru liczby sygnalizatorów oraz 

sposobu ich rozmieszczenia, tak aby uzyskać wyma-

gane natężenie oświetlenia na zaznaczonej płaszczyź-

nie obliczeniowej. 

Sygnalizator SO-Pd13 dostępny jest w trzech wy-

sokościach montażowych 3 m, 6 m oraz 9 m. Wprowa-

dzenie tego typu podziału zapewnia dobranie opty-

malnej objętości pokrycia do kształtu pomieszcze-

nia. Sygnalizator posiada układ optyczny, który w za-

leżności od wersji sygnalizatora, powoduje modyfi-

kację obszaru pokrycia (w wersji 3 m bryła jest sze-

roka ale niska, w wersji 9m bryła jest wąska ale wy-

soka). Dodatkowym atutem omawianego sygnaliza-

tora jest możliwość tworzenia sieci sygnalizatorów 

pracujących synchronicznie. Synchronizacja sygnali-

zatorów umożliwia zapobieganie występowaniu na-

padów epileptycznych u osób wrażliwych na migo-

tanie światła. Synchronizacja odbywa się z wykorzy-

staniem linii zasilającej. Szczególnym sposobem pra-

cy sygnalizatorów w sieci jest opcja “fali”, która umożli-

wia generowanie sygnału optycznego analogicznego 

do sygnału doświetlającego zakręty na drodze (prze-

suwająca się strzałka). 

SA-K5N nowe możliwości  
w starej obudowie

Znany od lat sygnalizator SA-K5 również doczekał 

się modyfikacji. Biorąc pod uwagę sugestie klien-

tów, wprowadziliśmy do wyrobu kilka zmian uspraw-

niających funkcjonowanie sygnalizatora. Do zasad-

niczych zmian, które wykonaliśmy w sygnalizatorze 

należy: zmniejszenie poboru prądu (<20 mA), wpro-

wadzenie regulacji natężenia generowanego dźwię-

ku, stworzenie możliwości budowania sieci pracują-

cych synchronicznie. 

Natężenie generowanego dźwięku można regu-

lować w zakresie od ok. 70 dB do >100 dB. Opcja ta 

jest szczególnie przydatna w przypadku sygnalizowa-

nia zagrożenia w obszarach, gdzie występuje niski po-

ziom szumu tła. Warto również stosować opcję linio-

wego zwiększania głośności. Opcja ta eliminuje efekt 

szoku, który występuje po uruchomieniu sygnalizato-

ra z nastawioną maksymalną wartością natężenia ge-

nerowanego dźwięku. Po włączeniu opcji natężenie 

dźwięku narasta liniowo, od wartości około 70 dB do 

wartości nastawionej potencjometrem znajdującym 
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się w pokrywie sygnalizatora. Kolejną z nowych opcji 

jest możliwość budowania sieci sygnalizatorów pra-

cujących synchronicznie, przy czym synchronizacja 

odbywa się poprzez dodatkowy przewód synchro-

nizacyjny. Opcja ta jest przydatna, w momencie, gdy 

kilka sygnalizatorów może oddziaływać na siebie aku-

stycznie, np. nagłaśnianie korytarzy. 

Sygnalizator SA-K5 otrzymał certyfikat zgodności 

EC nr 1438/CPD/0307 oraz świadectwo dopuszczenia 

nr 1461/2013 wydane przez CNBOP-PIB. 

Sygnalizator SA-K7N jako połączenie 
SO-Pd13 oraz SA-K5N

Kolejnym nowym sygnalizatorem z naszej oferty jest 

sygnalizator SA-K7N, który jest modyfikacją sygnali-

zatora SA-K7. Sygnalizator ten powstał jako połącze-

nie sygnalizatora akustycznego SA-K5N oraz sygnali-

zatora optyczna SO-Pd13. Przenosząc część optycz-

ną sygnalizatora SO-Pd13 do SA-K7N uzyskaliśmy bar-

dzo dobre parametry optyczne przy niskim poborze 

prądu. Sygnalizator SA-K7N umożliwia generowanie 

16 sygnałów tonowych. Posiada również możliwość 

tworzenia sieci sygnalizatorów pracujących synchro-

nicznie. Ze względu na fakt, iż obecnie nie ma nor-

my obejmującej sygnalizatory akustyczno-optyczne, 

sygnalizator SA-K7N został przebadany na zgodność 

z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003/A2:2007 oraz 

PN-EN 54-23:2010. Efektem pozytywnego wyniku ba-

dań jest certyfikat zgodności EC nr 1438/CPD/0308 

oraz świadectwo dopuszczenia nr 1470/2013 wyda-

ne przez CNBOP-PIB. 

Więcej informacji na www.w2.com.pl
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