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Syreny 105/110 dB(A)
DS 5-SIL / DS 10-SIL

zintegrowane bezpieczeństwo dla wysokich wymagań w warunkach 
przemysłowych
• aby sygnalizować o niebezpieczeństwie w zastosowaniach opartych na 

bezpieczeństwie jak bezpieczeństwo procesu czy zakładu np. w przypadku 
- wycieki / ostrzeżenie gazowe 
- wysokie ciśnienie / przepełnienie 
oraz bezpieczeństwo maszyny np. jako 
- ostrzeżenie o rozpoczęciu pracy 
- ostrzeżenie przed nadmierną rotacją 
- ostrzeżenie o opóźnieniu zatrzymania maszyny

• dzięki zintegrowanemu systemowi automonitoringu urządzeń, mamy zapew
• urządzenia ostrzegawcze mogą być zastosowane w systemach 

Bezpieczeństwa Oprzyrządowania (sis) aż do SIL 2/PLd
z chęcią dostarczymy Państwu wszystkie dane techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa.

Dane elektryczne DS 5-SIL DS 10-SIL
Napięcie znamionowe 95 – 253 V AC 24 V DC 95 – 253 V AC 24 V DC

Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Zakres działania 95 – 253 V 19 – 29 V 95 – 253 V V 19 – 29 V

Znamionowy pobór prądu 40 mA @ 230 V 280 mA 60 mA @ 230 V 420 mA

Kanał  
diagnostyczny

pobór prądu 30 mA @ 230 V 20 mA 30 mA @ 230 V 20 mA

moc rozruchowa 230 V / 80 mA

Opcje / Osprzęt

GOST

zewnętrzne ustawianie 
tonów do ustawiania 
kilku rodzajów tonu na 
duże odległości.

Dane mechaniczne DS 5-SIL DS 10-SIL
Poziom ciśnienia akustycznego 105 dB (A) 110 dB (A)

Tony alarmowe 32 / 2 stopnie alarmu (patrz tabela rodzajów tonów strona 133)

Temperatura robocza - 25 °c ... + 55 °c

Temperatura składowania - 40 °c ... + 70 °c

Wilgotność względna 90%

Rodzaj ochrony według EN 60529 iP 66, iP 67

Czas załączania 100%

Materiał ciśnieniowy odlew ze stopu aluminiowego gd-Ai si12 cu

Powłoka lakier na bazie żywicy epoksydowej RAL 3000, ognistoczerwony

Przepust kablowy 2 x M20 (1 x chromowany śrubunek mosiężny, 1 x chromowana zaślepka mosiężna)

Zakres zaciskania śrubunku kablowego 8 – 12 mm

Zaciski przyłączeniowe maks. 2,5 mm2

Masa
AC 2,15 kg

DC 1,95 kg

Wymiary       
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M20 x 1,5

zaślepka (dla M20) 71,5

Zgodność z normami

Dane do zamówienia
Numery artykułów DS 5-SIL DS 10-SIL
Wersja Napięcie znamionowe 95 – 253 V AC 24 V DC 95 – 253 V AC 24 V DC

Standard 231 06 10 0 601 231 06 80 0 601 231 11 10 0 601 231 11 80 0 601

TAS (zewnętrzne ustawianie tonów przez 
stycznik zwierny napięcia sterującego) 231 06 10 0 603 231 06 80 0 603 231 11 10 0 603 231 11 80 0 603

 numery artykułów z innym napięciem i innej wersji na zapytanie

IP 66 
IP 67

Rodzaj 
ochrony

+ 55 °C

- 25 °C

temperatura 
robocza

r = 
32 m

Maks. zasięg sygnalizacji

DS 5-SIL

r = 
56 m

DS 10-SIL

sygnalizatory akustyczne spełniaja wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie:
en 61508 Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów bezpieczeństwa: elektrycznych, elektronicznych i umożliwiających elektroniczne zaprogramowanie
en 61511 Bezpieczeństwo fukncjonalne – oprzyrządowane systemy bezpieczeństwa dla przemysłu przetwórczego
urządzenia te mogą być uzywane w systemach kontrolnych opartych na bezpieczeństwie zgodnie z następującycmi normami:
en isO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn - części związane z bezpieczeństwem systemu kontrolującego/sterującego – część 1
en 62061 Bezpieczeństwo maszyn - bezpieczeństwo funkcjonalne systemów elektrycznych/elektronicznych/elektronicznie programowanych,  
 związanych z bezpieczeństwem
urządzenia odpowiadają następującym przepisom:
en 61310-1 Bezpieczeństwo maszyn - wyświetlacze, oznakowanie i operacja – część 1: wymagania sygnałów optycznych, dźwiękowych i dotykowych
en isO 7731 ergonomia – sygnały zagrożenia dla stref ogólnodostępnych i miejsc pracy – akustyczne sygnały zagrożenia
en 981 Bezpieczeństwo maszyn - system akustycznej i optycznej sygnalizacji niebezpieczeństwa i sygnałów informacyjnych
din 33404-1 sygnalizacja niebezpieczeństwa w miejscach pracy; akustyczna sygnalizacja niebezpieczeństwa; ujednolicony sygnał awaryjny
isO 8201 Akustyka; sygnały dźwiękowe, awaryjne,w przypadku ewakuacji

Przenikalność 
akustyczna
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