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SYGNALIZATORY PRZEMYSŁOWE „SPD” 90 – 250 V AC      SPD-1P     SPD-1A     SPD-1C     

SYGNALIZATORY PRZEMYSŁOWE „SPD” 90-250 V AC 
  

 
 

MODEL SPD-1P SPD-1A SPD-1C 

APIĘCIE PRACY [V AC] 90-250 90-250 90-250 

PRĄD PRACY [mA] 1 1 1 

RODZAJ SYGNAŁU przerywany alarmowy ciągły 

POZIOM DŹWIĘKU [dB] 110 110 110 

DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW 
[mm] 

200 200 200 

KOLOR OBUDOWY czarny czarno-czerwony czarno-biały 

MATERIAŁ OBUDOWY ABS ABS ABS 

WAGA [g] 160 160 160 

INNE WŁAŚCIWOŚCI 
wodoszczelny, 

wypełniony żywicą 
epoksydową 

wodoszczelny, 
wypełniony żywicą 

epoksydową 

wodoszczelny, 
wypełniony żywicą 

epoksydową 
 
 
 
Dodatkowe informacje: 

 
 działają na dużym zakresie napięć, są uniwersalne i mają różnorodne zastosowanie 
 duża głośność przy jednocześnie niewielkich gabarytach  
 łatwe i proste w montażu  
 niewielkie rozmiary pozwalają na montaż nawet w trudno dostępnych miejscach 
 rodzaj emitowanego dźwięku kojarzy się jednoznacznie z sygnałem ostrzegawczym i nie może być zignorowany przez człowieka  
 najwyższa jakość i wytrzymałość ponieważ buzzery produkowane są z najlepszych dostępnych na rynku podzespołów 
 dzięki zastosowaniu żywicy epoksydowej, buzzery zabezpieczone są przed wilgocią, błotem oraz drganiami 

 
 
 

Kupując oryginalny polski produkt masz gwarancję, że nie otrzymasz taniej, chińskiej podróbki o niskiej jakości.  
Jednocześnie omijasz cła, prowizje i narzuty nakładane przez importerów, dzięki czemu dostajesz towar w najlepszej możliwej cenie! 
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INDUSTRIAL BUZZERS „SPD” 90 – 250 V AC       SPD-1P     SPD-1A     SPD-1C     

INDUSTRIAL BUZZERS „SPD” 90-250 V AC 
  

 
 

 

MODEL SPD-1P SPD-1A SPD-1C 

OPERATING VOLTAGE [V AC] 90-250 90-250 90-250 

CURRENT OPERATING [mA] 1 1 1 

SIGNAL TYPE pulsing alarm continous 

SOUND LEVEL [dB] 110 110 110 

CABLE LENGTH [mm] 200 200 200 

HOUSING COLOR black black and red black and white 

HOUSING MATERIAL ABS ABS ABS 

WEIGHT [g] 160 160 160 

OTHER PROPERTIES waterproof, filled 
with epoxy resin  

waterproof, filled 
with epoxy resin 

waterproof, filled 
with epoxy resin 

 
 
 
Additional information: 

 
 operates on a wide voltage range – it is universal and can have various applications 
 high sound level and small dimensions at the same time 
 simple and easy to install 
 small size and flexible cables allow installation even in difficult to reach places 
 type of sound emitted by sirens is clearly associated with an alarm (warning) and cannot be ignored by a person directly in the danger zone 
 highest quality and durability as buzzers are produced from the best commercially available components 
 protected against moisture, dirt and vibration by appropriate use of epoxy resin 

 
 
 

Original Polish product - you are guarnateed that you will not receive a cheap, low quality counterfeit. 
 

 


