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Hlavní ústředna HÚ-07:

Je zařízení sestávající se z obslužného pultu a mikrotelefonu.
Pult je určen k signalizaci různých hlášení a ovládání celého 
systému. Mikrotelefon slouží k hovorovému spojení.

Napaječ NP-07:

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

Panel rozvodu PR-07:

Je umístěn nad pracovním stolem personálu a umožňuje:

>> Připojení hlavní ústředny pomocí sady kabelů ústředny 
- KR-07 do označených konektorů

>> Rovněž se zde připojuje přívod telefonní línky a telefonní
 přístroj. V přípojných zásuvkách RJ-11,12 označených 
(LINKA) (2) a (PŘÍSTROJ) (3) 

Lůžková hovorová jednotka (sluchátko) SL-07:

Slouží pro komunikaci účastníka s personálem na hlavní 
ústředně, poslechu zábavného programu včetně regulace 
hlasitosti a příjmu telefonního hovoru.

Alarmová jednotka AL-07:

Bezobslužný prvek zařízení je konstruován pro přenos 
alarmového signálu Alarm je signalizován rozsvícením 
červené LED diody a akustickým nepřerušovaným tónem.
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Služební jednotka SJ-07:

Slouží k rušení volání. Stiskem nízko zdvihového tlačítka 
zrušíme veškeré volání z příslušného pokoje. Vyznačení 
přítomnosti personálu po stisku tlačítka přítomnosti a 
rozsvícení zelené kontrolky se přepíná signalizace 
veškerého volání do místnosti s vyznačenou přítomností 
personálu. Volání je signalizováno červenou LED diodou.

Volací tlačítko VS-07:

Nahrazuje funkci tlačítka volání na lůžkové hovorové 
jednotce s tím rozdílem, že není možné hovorové spojení.

Tlačítko nouzového volání TL-07:

Instaluje se do místnosti koupelen a WC a tam kde je 
potřeba jednoduchým způsobem přivolat ošetřující personál.
Stiskem tlačítka se spustí nouzové volání signalizující 
červená LED dioda na kontrolní skřínce. 

Služební jednotka hovorová SJH-07:

Slouží k hlasitému spojení služební místnosti s ústřednou. 
Obshahuje dvě kontrolní LED pro spojení a volání.

Zásuvka účastníka ZÚ-07:

Je umístěna na lůžkových pokojích a umožňuje přes připojovací 
konektor připojit:

>> Volací šňůra s tlačítkem VS-07
>> Lůžková hovorová jednotka (sluchátko) SL-07

Při volání svítí nepřerušovaně na ZÚ červená LED dioda. 
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Signalizační svítídlo SV-07:

Slouží k identifikaci funkcí z pokojových kontrolních skříněk.
Bývá umístěno nad dveřmi příslušného pokoje. Světlo 
signalizuje následné stavy:

>> Přítomnost personálu - svítí nepřerušované bíle světlo
>> Volání účastníka - svítí červené nepřerušované světlo

Orientační směrové svítidlo OS-07:

Je stejného provedení a má stejné funkce jako SV-07 pouze 
obsahuje směrové šipky, které mají směrovat personál k místu 
vzniku volání.

Oběžník OB-07:

Zajišťuje přenos oběžníkového hlášení. Může být přidán jako 
rozšiřující prvek do společného rámečku k ostatním prvkům. 

Komunikační jednotka  KOM-07:

Používá se stejně jako modul mikrofonu při hlasitém provedení
a s MM-07 tvoří funkční celek.

Videotelefon VI-07:

Umisťuje se ke vchodu na lůžkové oddělení.

Táhlo nouzového volání TH-07:

Instaluje se do místnosti koupelen a WC a tam kde je 
potřeba jednoduchým způsobem přivolat ošetřující personál.
Zatáhnutím  za táhlo se spustí nouzové volání signalizující 
červená LED dioda na kontrolní skřínce. 
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