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Poziom bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych 
w zakładach przemysłowych zależy m.in. od 
przepływu informacji o zachodzących procesach. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które 
znajdują się w pobliżu pracujących maszyn lub są ich 
operatorami. Wymagane są jednoznaczne sygnały 
umożliwiające określenie stanu, w którym aktualnie 
znajduje się maszyna. 

Najczęściej stosowanym środkiem przekazu są sygnały aku-
styczne oraz optyczne, których znaczenie można w łatwy 

sposób zinterpretować. W pobliżu maszyn lub bezpośrednio 
na nich umieszczane są wieże sygnalizacyjne składające się 
z kliku segmentów świetlnych. W zależności od stanu procesu 
na wieży uruchamiany jest odpowiedni segment. Przykładowo 
kolor zielony może sygnalizować – stan normalnej pracy, kolor 
żółty – ostrzeżenie, a kolor czerwony – zagrożenie. Uzupełnie-
niem klasycznej wieży sygnalizacyjnej jest moduł dźwiękowy, 
który jest w stanie generować sygnał akustyczny o wysokim 
natężeniu. W ofercie firmy W2 znaleźć można wieże i kolumny 
sygnalizacyjne o różnej charakterystyce. W ofercie firmy znaj-
dują się wieże serii WS-Ad, TS-Ad, a także kolumny KS-Ad. 
Każdy z tych produktów ma możliwość indywidualnej konfigu-
racji na etapie produkcyjnym, która obejmuje: kolor obudowy, 
rodzaj mocowania, długość elementu dystansującego, ilość, 
ułożenie oraz kolor segmentów świetlnych czy zastosowanie 
modułu dźwiękowego. 

W niektórych przypadkach wymagane jest zastosowanie 
produktu, który charakteryzuje się innymi wymiarami lub 
cechami konstrukcyjnymi. W miejscu, gdzie z różnych powo-
dów niemożliwe jest zastosowanie klasycznej wieży sygnali-
zacyjnej, mogą być wykorzystane kompaktowe sygnalizatory 
akustyczne (SA-A1, SA-A2), optyczne (SO-Ad1, SO-Ad2), 
akustyczno-optyczne (SAO-Wd2, SAO-Wd3), a także gło-
sowe (SG-Wgw, SG-Wgw IP65). Sygnalizatory akustyczne 
generują jeden z zaprogramowanych wzorów sygnału alarmo-
wego. Niektóre z nich posiadają dodatkowe funkcje, takie jak 

Urządzenia sygnalizacyjne 
a bezpieczeństwo w przemyśle

wbudowany potencjometr czy możliwość pracy synchronicznej. 
Ciekawym rozwiązaniem jest sygnalizator optyczny SO-Ad2, 
który w oparciu o diodę RGB może generować jeden z siedmiu 
sygnałów optycznych. Kolor generowanego sygnału jest uzależ-
niony od stanu wejść sterujących. Warto również wspomnieć 
o sygnalizatorach głosowych, które generują sekwencję alar-
mową składającą się z sygnału alarmowego oraz komunikatu 
słownego. Niewątpliwą zaletą opisywanych rozwiązań jest ich 
kompaktowa budowa oraz możliwość wdrożenia w istniejących 
instalacjach. 

Rodzaj zastosowanego urządzenia powinien być dostosowany 
do specyfiki obiektu oraz czynności realizowanych przez pra-
cowników. Często bowiem zdarza się sytuacja, w której pra-
cownik wykonuje swoje zadania przy użyciu dodatkowych 
środków bezpieczeństwa, takich jak chociażby ochronniki 
słuchu. W takim przypadku sygnalizacja akustyczna będzie 
niewystarczająca i należy ją uzupełnić o sygnalizację optyczną. 
Oprócz wież, kolumn czy sygnalizatorów firma W2 produkuje 
również puszki instalacyjne oraz akcesoria. � n


