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PRZEGLĄD SPRZĘTU I APARATURY

Przedstawicieli wszystkich 
grup urządzeń sygnaliza-
cyjnych można znaleźć 

w bogatej ofercie, renomowa-
nego polskiego producenta 
sygnalizatorów oraz osprzętu 
instalacyjnego, firmy W2. 

Wieże i kolumny 
sygnalizacyjne
Stanowią najpopularniejszą gru-
pę sygnalizatorów stosowanych 
w przemyśle. Szczególnie popu-
larne są wieże sygnalizacyjne serii  
WS-Ad oraz kolumny sygnalizacyj-
ne KS-Ad. Na etapie zamówienia 
klient może określić liczbę seg-
mentów optycznych (od 2 do 5), uło-
żenie segmentów optycznych (wykona-
nia niestandardowe, np. 5 segmentów 
czerwonych), moduł dźwiękowy (tak/
nie), kolor obudowy (czarny/biały), typ 
mocowania (prosta/kątowa), długość 
mocowania (125/275 mm). Dodatkowo 
kolumny serii KS-Ad mają różne możli-
wości sterowania (analogowe, bezpo-
tencjałowe, cyfrowe), dodatkowe efek-
ty świetlne (np. nieregularne światło) 
oraz tryb testu, w którym sprawdzana 
jest poprawność działania kolumn. 

chronizacji. Wartym podkreślenia jest 
niski pobór prądu przez sygnalizator 
– około 20 mA przy zasilaniu 24 V DC. 

Sygnalizacja 
akustyczna głosowa
W miejscach, gdzie generowany sygnał 
musi znacząco różnić się od  innych 
sygnałów dźwiękowych, z  pomocą 
przychodzą sygnalizatory głosowe. 
W ofercie firmy W2 można znaleźć dwa 
sygnalizatory przeznaczone do zasto-
sowań w obszarze automatyki przemy-
słowej. Są to sygnalizatory serii SG-Wgw 

oraz SG-Wgw IP65. Sygnalizatory 
te  są  w  pełni programowalne. 
Użytkownik za pomocą aplikacji 
udostępnionej na stronie produ-
centa może wybrać tryb pracy 
sygnalizatora, a także stworzyć 
własne sekwencje alarmowe, 
w których definiuje wzór dźwięku 
alarmowego, własny komunikat 
słowny oraz czas trwania pauz. 
Dzięki temu, urządzenia te mogą 
być stosowane w dowolnej apli-
kacji, co  sprawia, że  znacząco 
podnoszą ergonomię obsługi 
maszyn. Sygnalizatory serii SG-
-Wgw dostarczane są do klienta 

końcowego z sześcioma zaprogra-
mowanymi fabrycznie sekwencjami. 

Sygnalizacja optyczna 
oraz akustyczno-optyczna
W  przypadku, gdy sygnalizacja aku-
styczna jest niewystarczająca zastoso-
wać można sygnalizatory optyczne SO-
-Ad1, SO-Ad2 czy SO-Ad3. Sygnalizator 
SO-Ad1 ma 3 tryby świecenia: światło 
ciągłe, światło nieregularne oraz sygnał 
optyczny obrotowy tzw. „kogut”. Kon-
strukcja sygnalizatora SO-Ad2 opiera 
się na  diodzie RGB, która umożliwia 
generowanie 1  z  7  kolorów na  zasa-

Praktycznie każdy proces 
technologiczny, który zachodzi 
w przemyśle wymaga nadzoru 
ze strony człowieka. Informację 
o stanie procesu mogą prze-
kazywać urządzenia sygna-
lizacyjne, do których zalicza 
się sygnalizatory akustyczne, 
optyczne, akustyczno-optycz-
ne, głosowe czy szczególnie 
popularne w przemyśle wieże 
i kolumny sygnalizacyjne.

Produkty W2 
poprawiają bezpieczeństwo 
w obszarze automatyki przemysłowej

P R O M O C J A

Sposób sterowania określa użytkow-
nik w momencie podłączenia kolumny. 
W ofercie dostępne są również wieże 
TS-Ad, które mają uniwersalne stero-
wanie (sygnał NPN lub PNP). Nowością 
w ofercie są wieże serii WS-Ad 230 V za-
silane oraz sterowane bezpośrednio 
napięciem sieciowym. 

Sygnalizacja 
akustyczna tonowa
Sygnalizacja akustyczna jest jednym 
z  podstawowych sposobów przeka-
zywania informacji przez maszynę. 

W  zależności od typu oraz 
częstotliwości generowane-
go tonu operator może określić znacze-
nie przekazywanego sygnału. W swojej 
ofercie W2 posiada sprawdzone sygna-
lizatory akustyczne SA-A1 oraz SA-A2. 
Sygnalizatory te  generują natężenie 
dźwięku około 100 dB  w  odległości 
1 m. Sygnalizator SA-A2 ma dodatko-
wo wbudowany potencjometr, który 
umożliwia płynną regulację natężenia 
dźwięku, mechanizm stopniowego na-
rastania dźwięku oraz możliwość syn-
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dzie mieszania barw. Produkt ten szczególnie sprawdza się 
w miejscach, gdzie z różnych przyczyn nie można zainstalo-
wać klasycznej wieży lub kolumny sygnalizacyjnej (najczęściej 
ograniczenia mechaniczne dostępnej powierzchni montażu). 
Przeznaczeniem sygnalizatora SO-Ad3 są m.in. systemy parko-
wania przy rampie przeładunkowej, jak również sygnalizacja 
na wszelkiego typu bramach wjazdowych, portierniach itp. 
W odróżnieniu od klasycznej sygnalizacji drogowej, SO-Ad3 
generuje sygnał świetlny o różnych kolorach w obudowie 
pojedynczego klosza. Sygnalizator ten można zakupić jako 
osprzęt dodatkowy w ramach rozwiązania systemowego, któ-
rym jest Zewnętrzny System Parkowania ZSP-01. Uzupełnie-
niem oferty W2 są sygnalizatory akustyczno-optyczne, które 
jednocześnie generują sygnał alarmowy w postaci dźwięku 
i światła. Do grupy tej zaliczyć można ekonomiczny sygna-
lizator SAO-Wd2 oraz emitujący trzy sygnały optyczne wraz 
z przypisanymi do nich dźwiękami sygnalizator SAO-Wd3.

Podsumowanie
Sygnalizacja akustyczna oraz optyczna stanowią jeden 
z  podstawowych sposobów przekazywania informacji 
o stanie procesu czy wystąpieniu zagrożenia. Segment urzą-
dzeń sygnalizacyjnych z roku na rok poszerza się o nowych 
producentów oraz dystrybutorów, dostarczających mniej 
sprawdzone rozwiązania, głównie z Azji. W celu zapewnienia 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa, nie warto czynić po-
zornych oszczędności kupując osprzęt sygnalizacyjny mniej 
renomowanych producentów. Firma W2 jako krajowy lider 
gwarantuje 36-miesięczny okres bezawaryjnej pracy swoich 
produktów. 
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