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HLASITÝ SYSTÉM
Představujeme Vám hlasitý systém, který vychází koncepčně ze signalizačního,
oproti němu má výhodu hlasitého hovoru s pacientem.
Výhoda tohoto provedení spočívá v hlasitosti hovoru bez ohledu na skutečnost,
kde se pacient na pokoji nachází. Zařízení citlivě snímá plochu celého pokoje
a pacient pouze odpovídá na dotazy personálu aniž by něco ovládal.
Zahájení, průběh i konec jednosměrného hovoru ovládá personál.

Výhody hlasitého systému:
Lze instalovat bez stavebních úprav na původní vedení AZD
Nízká výsledná cena - minimální poruchovost
Záruka 60 měsíců
Noční provoz i v pokojích klientů
Hlasité hlášení na celý pokoj
Pacient ovládá pouze přivolávací tlačítko

Schéma oddělení hlasitého systému:
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HU-07

Hlavní ústředna

Hlavní ústředna umožňuje tyto funkce:
- systém ochrany personálu
- hovorové spojení
- oběžníkové hlášení
- spojení telefonního hovoru k lůžku
- ovládání elektrického zámku
- noční provoz i v pokojích pacientů
- odpojení zábavného programu při hovoru

NP-07

SJ-07

Napaječ

Je umístěn v místnosti ústředny a zajišťuje potřebná napájecí
napětí pro celý systém. Jeho konstrukce zajištuje bezpečnost
provozu v souladu s platnými předpisy.

Služební jednotka

Je pokojová skřínka, sloužící pro ošetřující personál.
Personál si v době, kdy je na pokoji zapne přítomnost
stiskem tlačítka přítomnosti a veškéré volání na
oddělení se nyní přesměruje na pokoj.

- pojistka elektrického zámku
- při volání vytváří akustický a optický signál
- předřadná pojistka napajení systému
- je možné přidat do
dvourámečku spolu
s oběžníkem

PR-07

Panel rozvodu

Zpravidla se umisťuje nad pracovní stůl
- umožňuje připojení hlavní ústředny, vstupu zábavného
programu, telefonní linky, telefonního
přístroje a odposlechu zábavného programu

ZU-07

Zásuvka účastníka

Bývá umístěna na pokojích u lůžek pacientů
umožňuje připojení:
- pacientského sluchátka
- volacího tlačítka
- volání je vyznačeno červenou
LED diodou
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AL-07

Alarmová jednotka

Bezoblusžná jednotka, slouží pro signalizaci volání

KOM-07

Komunikační jednotka

Slouží pro jednosměrnou komunikaci pacienta s ošetřujícím
personálem

- alarm je indikován červenou
LED diodou

- hlasité hlášení na celý pokoj

- možno rozšířit o akustickou
signalizaci

- navázání hovoru, hovor, zrušení
hovoru ovládá personál
- snímá celý pokoj

TL-07

Tlačítko nouzového volání

Táhlo nouzového volání

TH-07

Je umístěno v místnosti WC, kde je požadováno
rychlé a jednoduché spuštění nouzového volání

Je umístěno v místnosti koupelny, kde není vhodné použití
TL. Použití u sprchových koutů a van.

- stiskem tlačítka se
vyvolá nouzové volání,
které je signalizováno
červenou LED diodou
na SJ

- funkce jako TL

VS-07

Volací tlačítko

Slouží k přivolání ošetřujícího personálu
- může se použít jako levnější náhrada pacientského
sluchátka

SV-07

Signalizační svítidlo

Slouží pro identifikaci místa vzniku volání, bývá umístěno nad
dveřmi pokoje.
Svítidlo signalizuje 2 stavy:
1.) přítomnost personálu - svítí nepřerušované bílé světlo
2.) volání pacienta - svítí nepřerušované červené světlo

SV-07

OS-07

OS-07 - orientační směrové svítídlo, obsahuje směrové šipky,
které vyznačují místo vzniku volání
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