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PRZEZNACZ E 
 

 Sygnalizatory ak zno-optyczne SL-32, akustyczne S-3x oraz 
optyczne LD-2 przeznaczo ą do dźwiękowej i wizualnej  prezentacji stanów 
alarmowych pojawiających na wyjściach sterujących niskonapięciowych 12V 
modułów alarmowych MD etektorów typu WG i AirTECH produkcji GAZEX. 
  Sygnalizatory SL- S-3x, LD-2 posiadają konstrukcję szczelną, 
zabezpieczoną przed wpły  wilgoci i pyłu - mogą być stosowane wewnątrz 
jak i na zewnątrz budyn
stosowane w przestrzenia
 

CECHY UŻYT
 

 

 

 

 

 

 

 

przetworniki piezoceram
wysokowydajne diody e
wysoka trwałość i nieza
niski pobór prądu; 
SL-32: niezależne stero
szczelna obudowa - do
prosty montaż do różne

 

WIDOK W POZYCJI M

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model SL-32 S-3x LD-2 
 Napięcie zasilania, 
 nominalne  12V=  (dopuszczalne wahania: ± 20% ) 

 Pobór prądu max 80mA   80mA 40mA

 Temperatura pracy -20°C do +70°C  -20°C do +70°C -30°C do +70°C 

SL-32     
ENI
ustyc
ne s
 się 
lub d
32, 
wem

ków. Posiadają budowę zwykłą = nie mogą być 

ch określonych jako strefy zagrożone wybuchem. 

KOWE 

iczne o dużym natężeniu dźwięku; 
lektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej; 
wodność; 

wanie sygnalizacją akustyczą i optyczną, 3 zaciski;  
 stosowania na zewnątrz budynków; 
go typu podłoża. 

ONTAŻOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sygnalizacja  
 optyczna 

pulsacyjna 0,8Hz 
LED czerwone brak pulsacyjna 1Hz 

LED żółte 

 Sygnalizacja   
 akustyczna        

ton przerywany  
105 lub ok.70dB/1m
(regulacja zworką) 

ton przerywany  
105 lub ok.70dB/1m
(regulacja zworką) 

brak 

 Wymiary w pozycji  
 montażowej 

Ø 85 x 60 mm 
(średnica.x głęb) 

Ø 85 x 60 mm 
(średnica.x głęb) 

Ø 85 x 58 mm 
(średnica.x głęb) 

 Masa ok. 0,12kg ok. 0,12kg ok. 0,08kg 
 Obudowa / 
 stopień ochrony 

ABS, 
IP54 

ABS, 
IP54 

ABS , 
IP54 

 Gwarancja 

12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG);  
możliwość rozszerzenia okresu do 36 m-cy po zarejestrowaniu 

produktu przez użytkownika –  
Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y) 
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