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Zasadniczą częścią jest przetwornik piezoelektryczny służący 
do wytworzenia sygnału akustycznego oraz dioda LED z so-
czewką umieszczona na czole sygnalizatora. Całość umiesz-
czona jest w obudowie wykonanej z uniepalnionego tworzy-
wa, na którą składają się: koszyk, osłona oraz ekran.
Sygnalizator współpracuje z gniazdem G-40S, wykonanym także 
z uniepalnionego tworzywa. Gniazdo jest dostarczane w komple-
cie z sygnalizatorem. W gnieździe znajduje się łączówka, z bezśru-
bowymi zaciskami, do podłączenia przewodów instalacji. Łączów-
ka ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone „+” i „-” jako wejście 
i wyjście linii dozorowej i dwa zaciski do dołączenia zewnętrzne-
go zasilacza.
Sygnalizatory akustyczno-optyczne SAB-6000 są dostępne 
w następujących odmianach:
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Sygnalizator SAB-6001 nie ma możliwości programowania gło-
sowych sekwencji ostrzegawczych.
Sekwencja składa się zawsze tylko z sygnału ostrzegawczego.

ADRESOWALNE 
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SAB-6001/SAB-6006

Adresowalne sygnalizatory akustyczno-optyczne SAB-6001/
6006 przeznaczone są do akustycznego i optycznego sygna-
lizowania pożaru w sposób tonowy (SAB-6001) lub głosowy 
(SAB-6006). Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych li-
niach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej sys-
temów POLON 6000 i POLON 4000. 
Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po speł-
nieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wy-
kryciu pożaru w wybranej strefi e dozorowej, alarmu ogólne-
go w centrali, itp.

Sygnalizatory SAB-6001/6006 dla poprawnej pracy wymagają 
jednoczesnej obecności dwóch napięć zasilania: 
- z linii dozorowej,
- z zewnętrznego zasilacza. 
Element kontroluje poprawność napięcia zasilania i w przypad-
ku wykrycia uszkodzenia przesyła stosowną informację do cen-
trali. Stan uszkodzenia, zadziałania izolatora zwarć oprócz sy-
gnalizacji w centrali, sygnalizowany jest dodatkowo poprzez 
błyskanie żółtych diod, umieszczonych po obwodzie sygnali-
zatora. Poziom emitowanego dźwięku i światła nie zmienia się 
w zależności od wartości napięcia zasilania. Istnieje możliwość 
wyboru jednego z trzech poziomów głośności sygnalizatorów. 
Kodowanie adresu sygnalizatorów odbywa się automatycznie 
z centrali - kod adresowy zapisywany jest w ich nieulotnej pamię-
ci. Sygnalizatory są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć.
Sygnalizator SAB-6006 w stanie alarmowania będzie odtwa-
rzał jedną z wybranych podczas konfi gurowania sekwencji 
ostrzegawczych (sygnał ostrzegawczy – cisza – komunikat gło-
sowy – cisza) oraz cyklicznie błyskał czerwonymi diodami LED 
nadzorując jednocześnie stan synchronizacji akustycznej z in-
nymi sygnalizatorami znajdującymi się w sieci POLON 6000. 
Możliwy jest wybór jednej z 16 standardowych sekwencji 
ostrzegawczych a także istnieje możliwość indywidualnego 
zaprogramowania własnych sekwencji przy wykorzystaniu 
dedykowanego oprogramowania. Jeżeli komunikat głosowy 
nie zostanie ustawiony sekwencja będzie składała się wyłącz-
nie z sygnału ostrzegawczego. 
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Napięcie pracy z linii dozorowej 16,5 ÷ 24,6 V
Napięcie pracy z zasilacza 9,6 ÷ 30,0 V
Pobór prądu z linii dozorowej ≤150 µA 
Pobór prądu z zasilacza 12 V (9,6 ÷ 16,0 V) ≤280 mA 
Pobór prądu z zasilacza 24 V (16,0 ÷ 30,0 V) ≤160 mA 
Częstotliwość błyskania  0,5 Hz  
Czas błysku    0,2 s 
Poziom dźwięku  do 103 dB
Zakres temperatur pracy od -25oC do +55oC 
Szczelność obudowy IP 21C
Wymiary (z gniazdem)  ø 115 x 94 mm
Masa 0,26 kg

Linia dozorowa central systemu POLON 4000 nie ma możli-
wości synchronizacji emitowanych komunikatów głosowych  
i optycznych przez sygnalizatory SAB-6006, stąd należy je insta-
lować w różnych przestrzeniach akustycznych.
Na wyrób wydany został przez CNBOP-PIB, jednostkę notyfiko-
waną nr 1438, certyfikat stałości właściwości użytkowych po-
twierdzający posiadanie cech/parametrów technicznych wy-
maganych normami EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, EN 
54-17:2015 oraz EN 54-23:2010.
Posiadane cechy/parametry techniczne przewyższające wy-
magania wymienionych norm oraz inne podane w niniejszej 
karcie katalogowej cechy/parametry wyrobu nieokreślone 
wymienionymi normami potwierdza Producent.
Wyrób posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez 
CNBOP-PIB. 
Producent wydał na wyrób deklarację właściwości użytko-
wych.
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