Oprogramowanie
Visocall Mobile
Visocall Mobile umożliwia obsługę systemu przyzywowego w zakresie odbioru i zarządzania przywołaniami z poziomu smartfona. Ponadto zapewnia pełną komunikację
głosową na linii personel <-> personel, personel <-> pacjent w dowolnym miejscu i o
dowolnym czasie.

Stanowisko wizualizacji
Stanowisko PC służące do wizualizacji i obsługi systemu Visocall IP z funkcją komunikacji głosowej. Interfejs graficzny oferuje przejrzyste plany oddziałów, interaktywne
przyciski pomieszczeń, listy zdarzeń i kontekstowe przyciski sterujące. Dzięki temu w
każdej chwili można uzyskać pełny obraz zdarzeń zachodzących w danym oddziale.

Rejestracja zdarzeń
Rejestracja zdarzeń dostępna z pomocą przeglądarki internetowej z funkcją zarządzania uprawnieniami. Wszystkie przywołania, obecności personelu i zdarzenia systemowe są rejestrowane wraz z godziną, datą i odpowiednimi informacjami o oddziale i
nazwie pokoju. Baza danych może być przeszukiwana pod kątem zdarzeń w zależności od okresu i/lub lokalizacji. Aplikacja dodatkowo umożliwia eksport danych do
plików obsługiwanych przez arkusze kalkulacyjne i programy bazodanowe.

Visocall IP
Przegląd systemu

Monitor systemu
Aplikacja Monitor systemu jest wykorzystywana przez personel nadzorujący obiekt
do oceny zmian w systemie lub do wyświetlania błędów. Dostęp do aplikacji wymaga
autoryzacji, a ona sama może zarządzać kilkoma systemami Visocall IP jednocześnie.

Menedżer audio
Aplikacja manager audio umożliwia nadawanie komunikatów, wskazówek głosowych
lub zapowiedzi skierowanych do pacjentów i personelu. Treści audio mogą zostać
wysłane do wcześniej zdefiniowanych oddziałów, a ogólne komunikaty mogą być
kontrolowane przez systemy zewnętrzne.

Zarządzanie pacjentem
Aplikacja służy do gromadzenia, wyświetlania i drukowania ważnych danych pacjenta, które powinny być natychmiast wyświetlane na ekranie po zestawieniu połączenia. Dane te są wymagane do wpisów w bazie danych rejestracji zdarzeń, ale mogą
być również wykorzystywane opcjonalnie, np. do rejestrowania i rozliczania pacjenta
lub do szczegółowego wyświetlania alarmów z systemu lokalizacji.
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Sieciowanie

Przyszłość dzięki technologii IP
Komponenty systemu Visocall IP

2,5 m
W pomieszczeniach
wilgotnych
powyżej najwyższej
możliwej pozycji słuchawki prysznicowej

Interfejsy
Serwer
alarmów

1,8 m
1,7 m

Topologia gwiazdy (domyślna)

Warstwa 2-ga sieci
Systemy Sygnalizacji
Pożarowej

Własna lub dostarczona przez klienta struktura
sieci Visocall IP - wszystkie komponenty systemu
Visocall IP znajdują się w tej samej podsieci.

Switch oddziałowy
Topologia kaskady

1,6 m
1,5 m

Switch oddziałowy
Management Center
(Serwer systemu VCIP)

Switch główny
Switch oddziałowy

Uchwyt linki pociągowej
należy umiejscowić na
wysokości 10 - 20 cm
nad ziemią.

Switch oddziałowy

Serwer systemu
lokalizacji

•

maks. długość przewodu do portu uplink 100m,

•

maks. długość przewodu do KMT/DZT 100 m,

•

maks. długość przewodu do ST-TOUCH 60 m,

•

maks. długość przewodu do modułu podłączeniowego /
terminala PAT 60 m,

•

maks. 7 terminali PAT na switch SWI9.

maks. 75 oddziałów,

Magistrala IO-Bus:

•

maks. 130 pokoi na oddział,

•

•

maks. 16 łóżek na pokój,

maks. 20 pokoi bez komunikacji głosowej na
switch SWI9,

•

maks. 6 switchy SWI9 połączonych kaskadowo,

•

maks. długość 1200 m,

•

maks. 8 warunków sumarycznych
(wysterowania przekaźnika),

•

maks. liczba elementów 127,

•

maks. obciążenie prądowe 500 mA.

•

maks. 2000 urządzeń IP na jeden serwer
Management Center,

Komponenty typu Basic:

maks. 1000 urządzeń IP na jeden Logical Delivery Point.

•

•

Wydajna, wydzielona sieć przeznaczona dla szerokiej gamy usług i funkcjonalności, pozwala uniknąć wielu
pojedynczych instalacji oraz zmniejszyć koszty okablowania, a tym samym inwestycji.

•

Integracja pomiędzy systemami opartymi na tej samej technologii zapewniającej wyższą dostępność oraz niższe
koszty konserwacji i eksploatacji w całym okresie użytkowania systemu.

•

Prosta wymiana danych pomiędzy systemami za pomocą protokołu internetowego, eliminująca konwencjonalne
bariery i umożliwiająca integrację różnych branż.

•

Przywołanie pielęgniarki, lekarza,
salowej i personelu.

•

Rejestrowanie danych dotyczących
opieki.

•

Telefonia IP.

•

•

M

Komunikacja głosowa pomiędzy
pacjentem a personelem.

Rachunek kosztów opieki nad
pacjentem.

•

•

Komunikaty głosowe / zapowiedzi.

Master

•

Udostępnianie treści multimedialnych
(radio, TV, transmisja strumieniowa
wideo, Internet, Intranet).

Podłączenie systemów zewnętrznych
(telefonii DECT/Wi-Fi, serwera alarmu,
sygnalizacji pożarowej, systemu lokalizacji, audio).

•

Wyświetlanie informacji z urządzeń
zewnętrznych (urządzenia medyczne,
maty sensoryczne itp.).

•

Moduły typu "plug-and-play"
zmniejszają koszty uruchomienia i
konserwacji.
Trwałe produkty, niewymagające
wysokich nakładów konserwacyjnych.

maks. 5 switchy SWI9 +
1 Slave na kaskadę

•

Zewnętrzny
system audio

Sterowanie oświetleniem, żaluzjami, TV.

Komponenty systemu Visocall IP z LDP
Niskie koszty instalacji i eksploatacji

Warstwa 3-cia sieci

Warstwa 2-ga sieci

•

1
Switch oddziałowy

Urządzenia systemu
Visocall IP znajdują
się w odrębnych
sieciach.

Logical Delivery Point LDP*
Budynek A
Switch oddziałowy

Ogólne
•

S

Budynek A

Urządzenia IP

•

Slave

Switch
główny

Logical Delivery Point LDP umożliwia
pracę urządzeń systemowych
Visocall IP w kolejnych wirtualnych
sieciach lokalnych (VLAN)

Warstwa 2-ga sieci

2
Switch oddziałowy

Logical Delivery Point LDP*
Budynek B

maks. długość kabla do elementu Basic to 50 m.

Switch oddziałowy
* możliwość redundancji systemu niezależnie od lokalizacji

Budynek B

Parametry graniczne systemu

maks. 6 switchy
SWI9 na kaskadę
Redundantne połączenie
w kształcie pętli

0,7 m

Projektowanie systemów przyzywowych, ich instalacja,
uruchomienie oraz serwisowanie wymaga specjalistycznej
wiedzy i powinno być wykonywane przez wykwalifikowany
personel.

Rosnące potrzeby nowoczesnych placówek szpitalnych wymagają inteligentnych rozwiązań w zakresie
planowania, wdrażania i przyszłej rozbudowy. Konwencjonalne systemy pod względem funkcjonalności i
kosztów utrzymania nie spełniają już tych wymagań. Integracja systemu z zaawansowaną technologią IP
stwarza nowe możliwości:

Bezpieczna i modułowa
struktura systemu przyzywowego z
możliwością rozbudowy, zapewnia
swobodę planowania dla wszystkich
funkcji i usług.

•

Dla wszystkich form organizacji opieki
•

Odpowiednie dla scentralizowanych,
zdecentralizowanych i mieszanych
form organizacyjnych.

•

Organizacja opieki w obrębie oddziału
z eskalacją alarmów na kolejne
oddziały lub urządzenia mobilne.

•

Ustalanie priorytetów przywołań w
celu osiągnięcia szybkiej i ukierunkowanej reakcji (przywołania normalne,
nagłe, krytyczne itp.).

•

Szeroka gama urządzeń dopasowana
do potrzeb opieki.

•

Intuicyjna obsługa przez personel i
pacjentów.

Niezawodny, zgodny z normami i bezpieczny
•

Najwyższa niezawodność dzięki
zdecentralizowanym, inteligentnym
komponentom.

•

Redundantna struktura zapewniająca
ciągłą dostępność systemu

•

Jasne ustalenia priorytetów usług
sieciowych za pomocą usługi Quality
of Service.

•

Stała i automatyczna kontrola
połączeń i urządzeń.

•

Certyfikat na zgodność z normą
VDE 0834 świadczący o spełnianiu
najwyższych standardów pod
względem bezpieczeństwa i
niezawodności.

Zmiany techniczne zastrzeżone!
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Wysokość instalacji

SŁUŻBA
ZDROWIA

Terminale i wyświetlacze

Manipulatory pacjenta
Przycisk przywołania pielęgniarki (czerwony) z podświetleniem LED
Sterowanie dwoma niezależnymi obwodami oświetlenia (opcjonalnie KNX)
Obudowa i klawiatura w wykonaniu bakteriobójczym
Mechanizm IntelliFIX automatycznego wypięcia się wtyczki, chroniącego wtyczkę
i gniazdo przed zniszczeniem podczas szarpnięcia
Przywołanie personelu z funkcją komunikacji głosowej
Wyświetlacz LCD z funkcją auto obrotu i automatyczną regulacją jasności
Gniazdo słuchawkowe (do słuchania radia i telewizji)
Programowalny przycisk z możliwością funkcji komunikacji głosowej np.
do przywołania serwisu, personelu specjalistycznego
Wybór programów, regulacja głosowa i słuchanie radia
Wybór programów i regulacja głośności zintegrowanego z systemem telewizora
Telefon IP
SecoCareDATA (wprowadzanie inf. o wykonaniu czynności przy łóżku pacjenta
przez autoryzowany personel wyposażony w karty Mifare)
SecoCareASSIST (programowalny przycisk do wywołania wielu typów przywołań
zgodnie z wymaganiami inwestora)
Możliwość sterowania automatyką budynkową (poprzez KNX)
Odbiornik podczerwieni w celu integracji z urządzeniami specjalistycznymi
(opcja dla pacjentów o dużym stopniu niepełnosprawności)
Automatyczna regulacja poziomu głośności
Intuicyjne menu do obsługi urządzeń
Klawiatura numeryczna
Podłączenie do modułu gniazdkowego IP
Podłączenie do modułu gniazdkowego IO-BUS lub BASIC

Komponenty IO-bus

Komponenty Basic

Urządzenia systemowe typu przyciski przyzywowe, przyciski kasujące, moduły lampek i moduły
wejścia/wyjścia podłączane są bezpośrednio do magistrali IO-Bus switcha systemowego SWI9.
Wszystkie te urządzenia wyposażone są w izolatory zwarć. Parametry graniczne:

Maksymalna długość kabla do elementu typu Basic to 50 m.
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RT-IO

•

•

•

•

Przycisk przywołania pielęgniarki z
kontrolnym wskaźnikiem LED.

•

•

•
•
•
•

•
•

Wyświetlacz tekstowy
Wyświetlanie zdarzeń z systemu
Visocall IP na ekranie telewizora
lub monitora.

Terminal tekstowy LED
Wyświetlenia zdarzenia z systemu Visocall IP.
Posiada wbudowany głośnik.

•

maks. 20 pokoi bez komunikacji głosowej na switch SWI9,

•

maks. liczba elementów 127,

•

maks. długość 1200 m,

•

maks. obciążenie prądowe 500 mA.

VTXT-IP

•

•

VDVI-IP

AWT-IO
Przycisk obecności z kontrolnym
wskaźnikiem LED. Pozwala zaznaczyć obecność 2 różnych typów
personelu (zielony i żółty).

•
•

AD-DIA

PAT-E

PAT-L

Adapter przeznaczony
do integracji z produktami
innych firm, np. urządzeniami medycznymi,
matami sensorycznymi.

BT-IP

SM

SM-MMC

DM1-IP

Moduł gniazdkowy przeznaczony do
podłączenia terminala oddziałowego,
terminala pacjenta, urządzenia medycznego, odbiornika radiowego lub
adaptera urządzeń medycznych.

Moduł gniazdkowy przeznaczony do podłączenia terminala
pacjenta, urządzenia medycznego, odbiornika radiowego lub
adaptera urządzeń medycznych.

Moduł diagnostyczny
przeznaczony do podłączenia urządzenia medycznego, odbiornika
radiowego lub adaptera
urządzeń medycznych.

Terminal interkomowy
służący do komunikacji
głosowej z systemem
przyzywowym, wykonany ze stali nierdzewnej z
przyciskiem odpornym na
zachlapanie.

ART-IO
Przycisk przywołania lekarza z
kontrolnym wskaźnikiem LED.

ARAT-P-IO
ST-TOUCH
Terminal oddziałowy wykorzystywany w
dyżurkach pielęgniarskich jako centrum
komunikacji i wymiany informacji dla całego
oddziału. Posiada:

KMT i KMT-L
Terminale komunikacyjne
z funkcją optycznej i
akustycznej sygnalizacji
przywołań do wszystkich
pomieszczeń oddziału, w
których personel potrzebuje komunikacji głosowej
z pacjentem lub innej
osoby z personelu.
Terminale KMT i KMT-L
posiadają w pełni graficzne wyświetlacze, a także
przyciski przywołania,
obecności i funkcyjne
(radio, funkcja timera itp.).

•

Zintegrowany telefon VoIP,

•

Kolorowy 7-calowy wyświetlacz dotykowy,

•

Podgląd wszystkich wydarzeń,

•

Intuicyjny interfejs obsługi,

•

Indywidualne ikony umożliwiające szybki
przegląd nadchodzących alarmów,

•

Interaktywna zawartość ekranu,

•

Bezpośredni wybór poszczególnych
terminali komunikacyjnych w salach
pacjentów lub przy łóżkach w celu
przeprowadzenia rozmowy (w sposób
dyskretny lub głośnomówiący),

•

Możliwość montażu na biurku lub na
ścianie.

SM-S
Pojedynczy moduł gniazdkowy przeznaczony do podłączenia terminala oddziałowego lub terminala pacjenta.

Przycisk przywoławczo-kasujący
lekarza z sygnalizatorem piezoelektrycznym i kontrolnym wskaźnikiem
LED.

SRT-IO
Przyciski przywołania pielęgniarki i
serwisu z kontrolnym wskaźnikiem
LED.

ZTB-IO
Przycisk pociągowy z kontrolnym
wskaźnikiem LED, 2 m linką pociągową i lakierowaną elektroniką stopień ochrony IP 44. Siła zrywająca linkę - 120N (ok. 12 kg.).

ZTD-B
Terminal pokojowy z akustyczną obsługą
przywołań dla wszystkich pomieszczeń oddziału, gdzie nie jest wymagane połączenie
głosowe dla personelu. Posiada przyciski
przywołania, obecności personelu pielęgniarskiego i lekarskiego a także przyciski
funkcyjne. Pozwala na podłączenie do 5
urządzeń typu Basic. Montaż naścienny.

Możliwe integracje i dostępne interfejsy

PT-IO
Przycisk pneumatyczny z kontrolnym wskaźnikiem LED i 2 m
wężykiem pneumatycznym zakończonym gumową gruszką.

Przycisk pociągowo-kasujący z
kontrolnym wskaźnikiem LED, 2 m
linką pociągową i lakierowaną elektroniką - stopień ochrony IP 44. Siła
zrywająca linkę - 120N (ok. 12 kg.).

TV i multimedia

Visocall Mobile

Zewnętrzny system audio

Telewizory

Interfejs do wyświetlania i obsługi alarmów z systemu Visocall IP
przy użyciu smartfona.

Interfejs między systemem
Visocall IP a zewnętrznym
systemem audio do obsługi
komunikatów głosowych.

Obsługa telewizora przy łóżku
lub w pokoju za pomocą
terminala pacjenta PAT/PAT-E.

Terminal multimedialny,
telewizja IP, Internet
przeznaczony do zapewnienia
rozrywki pacjentowi z poziomu
łóżka (telewizja, radio i Internet),
interaktywne menu zamówień,
ankiety pacjentów itp.

Serwer alarmów
Interfejs umożliwiający przesyłanie wszystkich zdarzeń z
systemu Visocall IP do zewnętrznego serwera alarmu.

Przycisk kasujący z kontrolnym
wskaźnikiem LED o stopniu
ochrony IP 44.

Multi Sound Interface do podłączenia zewnętrznych systemów.

Serwer systemu lokalizacji

RATB-IO
Przycisk przywoławczo-kasujący
z kontrolnym wskaźnikiem
LED i lakierowaną elektroniką
o stopniu ochrony IP 44.

SSR-IO

Automatyka budynkowa
Interfejs KNX/EIB do
sterowania oświetleniem i
żaluzjami za pośrednictwem
systemu Visocall IP.

Moduł sterujący (230 V) do bezpośredniego podłączenia 2 niezależnych źródeł oświetlenia (np. oświetlenie pokoju i przy łóżku). Sterowany
za pośrednictwem przycisków na
manipulatorach pacjenta PAT, PAT-E,
PAT-L, BT-IP i BT-B.

TVI-IP

Szpitalna baza danych

Interfejs do przesyłania
alarmów pożarowych do
systemu Visocall IP.

Interfejs danych HL7
umożliwiający wymianę
danych pomiędzy szpitalną
bazą danych a systemem
przyzywowym.

Telefon DECT
Interfejs do integracji systemu Visocall IP z zewnętrznym
systemem telefonicznym typu
DECT w celu odbierania przywołań z funkcją komunikacji
głosowej i nawiązywania połączeń z urządzeniami systemu
przyzywowego.

Radio i telewizja
Integracja z interfejsem
dźwięku umożliwiająca przesyłania sygnału radiowego
do systemu Visocall IP.

IO-M

SWI9
Switch systemowy - zdecentralizowany
węzeł komunikacyjny do wymiany danych i głosu między urządzeniami

•

Porty IP do podłączenia urządzeń
systemowych z obsługą IP.

•

Interfejs do podłączenia urządzeń
na magistrali IO-Bus.

•

Wyjście 24 V do zasilania dodatkowych urządzeń systemowych.

•

Zaprojektowany do pracy
redundantnej.

maks. 8 portów IP
maks. 2 magistrale IO-bus
maks. 4 terminale multimedialne
na switch SWI9

Stanowisko wizualizacji
Czytelny i przejrzysty przegląd zdarzeń w systemie oraz
prosta obsługa.

Switch oddziałowy

Terminal pokojowy z akustyczną obsługą
przywołań dla wszystkich pomieszczeń
oddziału, gdzie nie jest wymagane połączenie głosowe dla personelu. Posiada
przyciski przywołania, obecności personelu pielęgniarskiego a także przyciski
funkcyjne. Pozwala na podłączenie do 5
urządzeń typu Basic. Montaż naścienny.

Pojedynczy moduł gniazdkowy
przeznaczony do podłączenia przycisku gruszkowego BT-B.

Moduł wejścia/wyjścia jako dwukierunkowy i bezpotencjałowy interfejs
do urządzeń zewnętrznych. Posiada
3 wejścia potencjałowe i 3 wyjścia bezpotencjałowe. Zdarzenia z
systemu Visocall IP mogą być dzięki
temu przekazywane do innych systemów lub z nich odbierane.

IO-M-P
Moduł wejścia/wyjścia jako dwukierunkowy i bezpotencjałowy interfejs
do urządzeń zewnętrznych. Posiada
3 wejścia bezpotencjałowe i 3 wyjścia bezpotencjałowe. Zdarzenia z
systemu Visocall IP mogą być dzięki
temu przekazywane do innych systemów lub z nich odbierane.

SM1-B

Urządzenia medyczne z izolacją

Moduł gniazdkowy przeznaczony do podłączenia przycisku
gruszkowego BT-B i urządzenia
diagnostycznego/medycznego.

galwaniczne zgodnie z normą EN
60601-1 (np. pompy infuzyjne).

ZRTB-B
RT-B
Przycisk przywołania pielęgniarki
z kontrolnym wskaźnikiem LED.

Przycisk pociągowy z kontrolnym
wskaźnikiem LED, 2 m linką pociągową i lakierowaną elektroniką
- stopień ochrony IP 44. Siła zrywająca linkę - 120N (ok. 12 kg.).

ZT-B
Terminal pokojowy z akustyczną obsługą
przywołań dla wszystkich pomieszczeń
oddziału, gdzie nie jest wymagane
połączenie głosowe dla personelu. Posiada przyciski przywołania, obecności
personelu pielęgniarskiego i lekarskiego.
Pozwala na podłączenie do 5 urządzeń
typu Basic. Montaż naścienny.

PT-B
Przycisk pneumatyczny z kontrolnym wskaźnikiem LED i 2
m wężykiem pneumatycznym
zakończonym gumową gruszką.

ZRAT-B
AT-B

Pokojowy moduł elektroniczny do
rozbudowy funkcji poszczególnych
pomieszczeń o dodatkowe 5 urządzeń
typu Basic. Montowany w przestrzeniach
międzystropowych lub pomieszczeniach
technicznych itp.

Przycisk kasujący z kontrolnym
wskaźnikiem LED o stopniu
ochrony IP 44.

Przycisk pociągowo-kasujący
z kontrolnym wskaźnikiem LED,
2 m linką pociągową i lakierowaną
elektroniką - stopień ochrony IP
44. Siła zrywająca linkę - 120N
(ok. 12 kg.).

SM-B
Moduł gniazdkowy posiadający
wbudowany przycisk przywoławczo-kasujący. Przeznaczony do
podłączenia przycisku gruszkowego
BT-B, urządzenia diagnostycznego/
medycznego, odbiornika radiowego
z zasilaczem (sygnalizacja odłączenia urządzenia). Pozwala na podłączenie do 4 urządzeń typu Basic.

SMU-B **

Przycisk przywoławczo-kasujący z
sygnalizatorem piezoelektrycznym
oraz kontrolnym wskaźnikiem LED
stopniu ochrony IP 44.

MS4-I

Management Center
(Serwer systemu VCIP)

AT-IO

RAT-P-IO

Systemy Sygnalizacji
Pożarowej

Przycisk przywołania pielęgniarki "gruszkowy", posiadający 2 przyciski do sterowania
oświetleniem, i kontrolne
wskaźniki LED.

ZTD-B-L

ZE-B

ZRAT-IO

Interfejs ten pozwala na przesyłanie informacji z zewnętrznego systemu lokalizacji do
systemu Visocall IP.

BT-B

Moduł gniazdkowy przeznaczony do podłączenia do dwóch
przycisków gruszkowych BT-B.

SM1-B-S

ICT-IP

PAT

SM2-B

Moduł gniazdkowy posiadający
wbudowany przycisk przywoławczo-kasujący. Przeznaczony do
podłączenia przycisku gruszkowego
BT-B, urządzenia diagnostycznego/
medycznego, odbiornika radiowego
lub adaptera AD-DIA (sygnalizacja
odłączenia urządzenia).

RATB-B

ART-B
Przycisk przywołania lekarza z
kontrolnym wskaźnikiem LED o
stopniu ochrony IP 44.

Przycisk przywołania pielęgniarki
z kontrolnym wskaźnikiem LED i
lakierowaną elektroniką o stopniu
ochrony IP 44.

LM-B **

SMF-B **

Moduł lampek przeznaczony
do optycznego wskazania
(w odpowiednim kolorze)
przywołań, obecności oraz przekierowań. Konfigurowany jako
lampka salowa.

Moduł radiowy przeznaczony do
podłączenia odbiornika radiowego
z automatycznym monitorowaniem
wejścia i niezależnym wyzwoleniem
przywołania.

Komponenty radiowe

DMU-IO **
Moduł diagnostyczny do podłączenia
4 urządzeń medycznych/diagnostycznych, odbiornika radiowego lub
adaptera urządzeń diagnostycznych
AD-DIA (sygnalizacja odłączenia
urządzeń).

VR7-5
Odbiornik radiowy, który
można podłączyć do modułów: SM, SM-MMC, DM1-IP,
DMU-IO, SMU-B.

DM-IO
Moduł diagnostyczny do podłączenia 4 urządzeń medycznych/diagnostycznych lub odbiornika radiowego
z zasilaczem (sygnalizacja odłączenia urządzeń).

PS 3

F-PS-869

Bezprzewodowy przycisk pneumatyczny (typu grzybek) posiadający monitorowanie stanu baterii
o stopniu ochrony IP 44.

Bezprzewodowy przycisk pneumatyczny przeznaczony do montażu
naściennego. Posiada kontrolny
wskaźnik LED, monitorowanie stanu baterii i stopień ochrony IP 66.

VR7-5 DIN-NT
RFID-IO
Terminal pokojowy z czytnikiem RFID.
Przeznaczony do zaznaczania obecności kartami typu MIFARE. Może być
używany w połączeniu z terminalami
komunikacyjnymi lub pokojowymi.

Odbiornik radiowy z zasilaczem (odizolowany bezpiecznie zgodnie z normą DIN
60601-1/2xMOPP), przeznaczony do podłączenia do
wszystkich modułów gniazdkowych i medycznych/diagnostycznych.

RFID-IO-FRT
Terminal pokojowy z czytnikiem RFID.
Przeznaczony do zaznaczania obecności kartami typu MIFARE. Posiada
dodatkowo przycisk funkcyjny, przywołania oraz kontrolne wskaźniki LED.

LM-IO
Moduł lampek przeznaczony do
optycznego wskazania (w odpowiednim kolorze) przywołań, obecności
oraz przekierowań. Konfigurowany jako
lampka salowa lub grupowa.

** te komponenty wymagają dodatkowego zasilania ze switcha systemowego SWI9 lub zewnętrznego zasilacza

F-MP-869
Bezprzewodowa poduszka sensoryczna z bardzo czułym czujnikiem
ciśnienia, monitorowaniem stanu
baterii o stopniu ochrony IP 30.

F-ZS-869
Bezprzewodowy przycisk pociągowy z 2 m linką pociągową, kontrolnym wskaźnikiem
LED, monitorowaniem stanu
baterii o stopniu IP 68.

F-RTS-869

A01T-L869 i B01T-L869

F-VMS-869

Bezprzewodowy przycisk przyzywowy z monitoringiem baterii, kontrolnym wskaźnikiem
LED i klasą ochrony IP 68.

Mata sensoryczna CareMat wrażliwa na nacisk ze zintegrowanym
nadajnikiem radiowym i monitorowaniem stanu baterii jako mata
naciskowa łóżka dla pacjentów
wymagających szczególnej opieki
(110 x 70 lub 70 x 40 cm).

Bezprzewodowy przycisk przyzywowy z monitorowaniem stanu baterii,
kontrolnym wskaźnikiem LED o
stopniu ochrony IP 68. Montowany w plastikowej obudowie, którą
można nosić z elastyczną opaską na
nadgarstku lub ze sznurkiem na szyi.

