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Σύστημα IP ενδοεπικοινωνίας για Νοσοκομεία – Γηροκομεία με αυτόματη απάντηση  

Με το σύστημα IP της Golmar μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις 

ενός νοσοκομείου ή γηροκομείου για ενδοεπικοινωνία μεταξύ των 

ασθενών και της νοσοκόμας. 

 

Χρειαζόμαστε POE switch και UTP.  

Με την κλήση της νοσοκόμας ο ασθενής μπορεί να απαντήσει χωρίς καμία 

κίνηση, η ενεργοποίηση της συνομιλίας γίνεται αυτόματα! 
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 Σύστημα χωρίς server: 

δεν απαιτεί υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο. 

 Υποστηρίζει Class A, Class B and Class C 

Ethernet networks. 



Φωτογραφία Κωδικός  Περιγραφή 

ΕΝΔΟΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Beoview 7 
Porter  

IP ψηφιακή εγκατάσταση. Μπροστά γυαλί με μαύρο φινίρισμα. Το ακουστικό, το περίβλημα και η βάση αποτελούνται εξ ολοκλήρου 
από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο. 7 "έγχρωμη οθόνη TFT με χωρητική οθόνη αφής. Σύστημα χωρίς server: δεν απαιτεί υπολογιστή 
συνδεδεμένο στο δίκτυο. Υποστηρίζει τα δίκτυα Ethernet Class A, Class B και Class C. Εύκολα αναβαθμίσιμο λογισμικό, καθώς είναι 
δυνατή η προσθήκη νέων ή μη λειτουργικών απαιτήσεων σε ήδη εγκατεστημένα συστήματα. Έξυπνη γραφική διεπαφή χρήστη. Στην 
οθόνη, εμφανίζονται οι πληροφορίες του τηλεφωνικού κέντρου ή του διαμερίσματος. Ροή βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Ρύθμιση 
έντασης ομιλίας. Μνήμη εικόνων για αναπάντητες κλήσεις, με σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας. Οι αναπάντητες κλήσεις από τα 
διαμερίσματα – δωμάτια  αποθηκεύονται. Δύο μέθοδοι κλήσης: άμεση είσοδος του κωδικού δωματίου μέσω του εικονικού 
πληκτρολογίου ή με αναζήτηση του ονόματος του ασθενή στο ευρετήριο. Είναι δυνατή η σύνδεση μονάδων σε διαμόρφωση αλυσίδας 
Daisy χρησιμοποιώντας το T-SWITCH.  Οι θυρίδες πρέπει να συνδέονται με μια έξοδο του PoE ή με έναν εγχυτήρα PoE. Η μέγιστη 
κατανάλωση είναι 6W. 

NHEA IP 

IP ψηφιακή εγκατάσταση. Περιβλήματα κατασκευασμένα σε γυαλισμένο λευκό χρώμα ABS. Χωρητικά κουμπιά αφής με ακουστική 
επιβεβαίωση στην πίεση. Επίτοιχη εγκατάσταση 19mm μόνο βάθος. Περιλαμβάνει υποδοχή τοποθέτησης. Σύστημα χωρίς server: δεν 
απαιτεί υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο. Υποστηρίζει τα δίκτυα Ethernet Class A, Class B και Class C. Εύκολα αναβαθμίσιμο 
λογισμικό, καθώς είναι δυνατή η προσθήκη νέων ή μη λειτουργικών απαιτήσεων σε ήδη εγκατεστημένα συστήματα. Πλήρης 
αμφίδρομη επικοινωνία ήχου με επεξεργαστή ακύρωσης ηχώ. Ρύθμιση έντασης ομιλίας.  Μην ενοχλείτε λειτουργία με ένδειξη φωτός. 
Διαφορετικοί ήχοι κλήσης ανάλογα με το πού προέρχεται η κλήση. Σύνδεση σε συσκευή reception με δυνατότητα κλήσης πανικού. 
Έξοδος ρελέ για σύνδεση ενός επαναλήπτη κλήσης. Ο μέγιστος αριθμός μονάδων στο εσωτερικό του διαμερίσματος είναι οκτώ. 
Οι μονάδες δωματίου πρέπει να συνδέονται με μια έξοδο του PoE ή με έναν injector PoE. Η μέγιστη κατανάλωση είναι 3W. 

Σύστημα IP ενδοεπικοινωνίας για Νοσοκομεία – Γηροκομεία με αυτόματη απάντηση 

Ρωτήστε μας για αναλυτική προσφορά ανάλογα το έργο. 



 Πρόκειται για ένα απλό και αξιόπιστο σύστημα που μπορεί να εγκατασταθεί σε νοσοκομεία, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, σχολεία και βασικά σε όλες τις 

περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο τύπος και η πηγή του συναγερμού. Είναι ένα BUS, αρθρωτό, εύκολα επεκτάσιμο σύστημα. 

 Το EasyCall διαθέτει πίνακα με οθόνη για να λαμβάνει κλήσεις συναγερμού που προέρχονται από τερματικά ενός δωματίου.  

 Κάθε τερματικό μπορεί να στείλει μέχρι και 4 διαφορετικούς συναγερμούς.  

 Είναι δυνατή η σύνδεση έως και 32 τερματικών χώρου ή μπάνιου σε κάθε πίνακα με προσδιορισμό του χώρου από τον οποίο προέρχεται η κλήση συναγερμού στην 

κεντρική οθόνη. 

 Χρησιμοποιώντας το δίκτυο LonWorks®, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 16 πίνακες, επιτυγχάνοντας έτσι μέγιστη διαμόρφωση 512 τερματικών δωματίου ή 

μπάνιων και συνολικά 2048 συναγερμούς. 

 Σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, κάθε συσκευή απομνημονεύει τους συναγερμούς και όταν η τάση επιστρέψει, τα ηχητικά και οπτικά σήματα αποκαθίστανται. Είναι 

δυνατό να διατηρήσετε το σύστημα λειτουργικό χρησιμοποιώντας μια εφεδρική μπαταρία (δεν παρέχεται). 

 Στο δίκτυο LonWorks® είναι δυνατή η χρήση μίας κύριας οθόνης LCD για την προβολή των συναγερμών που προέρχονται από τους τερματικούς σταθμούς του δωματίου ή 

του μπάνιου καθώς και άλλες 16 οθόνες LCD slave που μπορούν να επαναλάβουν τις λειτουργίες τους. 

 Η κύρια οθόνη επιτρέπει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης μιας κονσόλας υπολογιστή με συγκεκριμένο λογισμικό, όπου θα είναι δυνατή η απομνημόνευση των συμβάντων 

συναγερμού κάθε εισερχόμενης κλήσης. Το Λογισμικό μπορεί να απομνημονεύσει τη διαμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού και να προσαρμόσει τις σειρές 

αναγνώρισης ενός σήματος συναγερμού. 

 Το EasyCall αναπτύσσεται με τις ανάγκες του πελάτη, είναι εύκολα επεκτάσιμο, ακόμα και μετά την πρώτη εγκατάστασή του χωρίς να χρειάζονται εργασίες σε κανένα από 

τα προηγουμένως εγκατεστημένα προϊόντα. 

 

Λύσεις υγείας:  

  



Λύσεις υγείας:  
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Λύσεις υγείας:  
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Βασικό διάγραμμα εφαρμογής νοσοκομείου 

Λύσεις υγείας:  
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Λύσεις υγείας:  

  



Βασικό διάγραμμα εφαρμογής σχολείου 

Λύσεις υγείας:  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Παράθυρο (2): Κατάσταση δωματίων με συναγερμούς δωματίων 

Συναγερμός είσοδος 1                        
Δωμάτιο n°002 

Αποτυχημένος συναγερμός 
Δωμάτιο n°004   

Αναγνωρισμένος συναγερμός 
είσοδος 1                              

Δωμάτιο n°001 

Αποτυχημένος συναγερμός  
είσοδος 4                              

Δωμάτιο n°005   

Λύσεις υγείας:  

  Easycall software application 

Στην περιοχή "Room State" εμφανίζονται ειδοποιήσεις από τους τερματικούς σταθμούς του δωματίου και ο τύπος του συναγερμού με διαφορετικά εικονίδια 



Κλήση ανάγκης για δημόσιες τουαλέτες, ΑΜΕΑ κα 

Λύσεις υγείας:  

  

Φωτογραφία  Περιγραφή 

Εύκολο στην εγκατάσταση, εύκολο στη χρήση. Για χρήση σε δημόσιες τουαλέτες εγκατεστημένες σε σχολεία, κλινικές, σπίτια διακοπών, γραφεία, καφετέριες 
κα. Αποτελείται από 2 συσκευές για κουτί χωνευτό 503: Εσωτερική συσκευή τερματικού λουτρών, με καλώδιο για κλήση έκτακτης ανάγκης και οπτικό σήμα 
και εξωτερική τερματική συσκευή μπάνιου, με οπτική / ακουστική ένδειξη και λειτουργία επαναφοράς κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Τροφοδοσία 230Vac. Ni-
Mh εφεδρική μπαταρία με ενσωματωμένη λειτουργία φορτιστή. Ρελέ εξόδου για απομακρυσμένο σήμα. Είσοδος επαναφοράς. Οπτικό led . 
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Φωτογραφία  Περιγραφή 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥ 

Bus τερματικό δωματίου. Διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία ακουστικής/φωτεινής ειδοποίησης. Δυνατότητα σύνδεσης: ενός μπουτόν 
επαναφοράς, 3 μπουτόν συναγερμού, σύνδεση του 1049/121 και ταυτόχρονα επιτρέπει τον έλεγχο άλλων ακουστικών /φωτεινών λειτουργιών 
προειδοποίησης μέσω επαφών ρελέ. Μέσω του RoomBus, οι συναγερμοί αποστέλλονται στον πίνακα. Τροφοδοσία: 12 Vdc. Κατανάλωση:80 mA. 3 
είσοδοι συναγερμό. Είσοδος επαναφοράς. 4 έξοδοι ρελέ 230 Vac 1A . 1 είσοδος/έξοδος για σύνδεση του 1049/121. Σύνδεση με το δίκτυο RoomBus 
ενσωματωμένο (διεύθυνση μέσω διακόπτη dip). Διαστάσεις: 120Π x 85 Υ x 65Βmm.  

Τερματικό RoomBus. Το τερματικό επιτρέπει τη σύνδεση ενός μπουτόν επαναφοράς και τέσσερα μπουτόν συναγερμού για εφαρμογή με 
διαμόρφωση ενός δωματίου ή τέσσερα κουμπιά συναγερμού για εφαρμογές πολλαπλών δωματίων. Επιτρέπει τον έλεγχο άλλων λειτουργιών 
προειδοποίησης ακουστικών / φωτεινών μέσω επαφών ρελέ. Μέσω του RoomBus, οι συναγερμοί αποστέλλονται στον πίνακα. Αυτή η μονάδα 
μπορεί να συνδεθεί απευθείας με τη μονάδα, 1049/121. Τροφοδοσία: 12 Vdc. Κατανάλωση: 60mA. Διαστάσεις: 74Π x 45Υ χ 40Βmm. 

Bus τερματικό δωματίου. Διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία ακουστικής/φωτεινής ειδοποίησης. Δυνατότητα  σύνδεσης: ενός μπουτόν 
επαναφοράς, 2 μπουτόν συναγερμού, σύνδεση του 1049/121 και ταυτόχρονα επιτρέπει τον έλεγχο άλλων διατάξεων ακουστικής/ φωτεινής 
σηματοδότησης μέσω επαφής ρελέ. Οι συναγερμοί αποστέλλονται στον πίνακα μέσω του δικτύου RoomBus. Τροφοδοσία 12Vdc. Κατανάλωση: 
50mA. 2 είσοδοι συναγερμού. 1 είσοδος για επαναφορά. 2 έξοδοι ρελέ 230Vac 1A. 1 είσοδος/έξοδος για τη σύνδεση του 1049/121. Κουτί χωνευτό 
503 (BTC503). Διαστάσεις: 120Π x 85Υ x 65Βmm. 

Τερματικό με καλώδιο για S.O.S.. Αυτή η συσκευή, μαζί με το καλώδιο έλξης και τη λάμπα, αποστέλλει το συναγερμό SOS στον πίνακα δωματίου 
στο οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένο (π.χ. 1049/120 ή 1049/120U) και ταυτόχρονα ενεργοποιεί το καθησυχαστικό φως μέσα στο μπάνιο. 
Τροφοδοσία:12Vdc. Κατανάλωση: 15 mA. Κουτί χωνευτό 503 (BTC503). Διαστάσεις: 120Π x 85Υ x 65Βmm  

Το τερματικό χρησιμοποιείται ως φωτισμός ειδοποίησης ή φωτισμού ασφαλείας στο δωμάτιο. Τροφοδοσία: 12Vdc. Κατανάλωση: 15mA. Κουτί 
χωνευτό 503 (BTC503). Διαστάσεις: 120Π x 85Υ x 65Βmm. 

Το τερματικό χρησιμοποιείται για την ακουστική/φωτεινή επανάληψη των συναγερμών. Τροφοδοσία 12Vdc. Κατανάλωση: 17mA. Κουτί χωνευτό 
503 (BTC503). Διαστάσεις: 120Π x 85Υ x 65Βmm. 

Σύστημα Easy Call 



Φωτογραφία  Περιγραφή 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥ 

Συσκευή κλήσης SOS με 2 κουμπιά, εξοπλισμένο με υποδοχή RJ45. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα συστήματα EasyCall και Clinix. 

Συσκευή κλήσης SOS με 4 κουμπιά, εξοπλισμένη με υποδοχή RJ45. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα συστήματα EasyCall και Clinix. 

Μονάδα ενεργοποίησης με 4 διαμορφώσιμες εισόδους (λειτουργία διακόπτη ή μπουτόν) και 4 εξόδους ρελέ, που χρησιμοποιούνται για σύνδεση 
με το πληκτρολόγιο. 1017/337Τ2&Τ4. Εξοπλισμένο με μια είσοδο για επαναφορά των εξόδων σε περίπτωση βλάβης ή αποσύνδεσης του 
πληκτρολογίου και για ένδειξη επαναφοράς. Τροφοδοσία: 12Vdc. Κατανάλωση: 60mA. 4 διαμορφωμένες είσοδοι μέσω διακόπτη. 1 είσοδος για 
επαναφορά των εξόδων σε περίπτωση βλάβης ή αποσύνδεσης πληκτρολογίου. 4 έξοδοι ρελέ 230V 1Α. 1 έξοδος ανοιχτού συλλέκτη για ειδοποίηση 
ότι έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά. Διαστάσεις: 74Π x 45Υ x 40Βmm. 

Χρησιμοποιείται για την επαναφορά των συναγερμών που προέρχονται από το δωμάτιο. Μικρο-επαφή 1A με δυνατότητα αλλαγής μέσω της 
κάρτας ενεργοποίησης 1046/034. Κουτί χωνευτό 503 (BTC503). Διαστάσεις: 66,45Π x 44Υ x 59,1Βmm. Χρώμα: λευκό ή μαύρο.  

Κιτ προσαρμογέα για την εγκατάσταση του αναγνώστη σε συστήματα BUS Κουτί χωνευτό 503 (BTC503).  Προσοχή! Παρακαλείσθε να αναφέρετε: / 
1 για το Vimar IDEA - Gewiss PLAYBUS; ABB ELOS; / 2 για το Vimar PLANA. / 3 για το Ave SERIES 45; / 5 για το Ticino AXOLUTE; / 6 για το Vimar 
EIKON. ARKE '; / 7 για τον Gewiss CHORUS. / 8 για τον Simon Urmet. Δεν είναι απαραίτητο με το σύστημα καλωδίωσης BTicino LivingLight. 

Κουτί χωνευτό 503 για συσκευές 1049/126, 1049/121, 1049/062 

Κουτί επίτοιχο 503 για συσκευές 1049/126, 1049/121, 1049/062 

Κάρτα  για την ενεργοποίηση συσκευών επαναφοράς αισθητήρα συναγερμού ή παρουσίας (π.χ. 1017/062B, 1046/010 και 1049/062A). (2 τεμάχια). 

Σύστημα Easy Call 



Φωτογραφία  Περιγραφή 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Bus πίνακας με οθόνη 7 σημείων. Ο πίνακας επικοινωνεί με τους τερματικούς σταθμούς του δωματίου μέσω του δικτύου RoomBus. Εμφανίζει τον 
αριθμό αναγνώρισης του δωματίου (έως και 32) από τον οποίο έγινε η κλήση. Με τα πλήκτρα ή το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε στη 
λίστα συναγερμών, να σιωπήσετε και να τις επαναφέρετε. Η λειτουργία επαναφοράς μπορεί να αποκλειστεί ή να εξαρτηθεί από τη χρήση ενός 
κατάλληλου κλειδιού. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή διατηρεί τη μνήμη των λαμβανόμενων συναγερμών και όταν η τροφοδοσία 
είναι και πάλι ενεργοποιημένη, επαναφέρει τις ακουστικές και οπτικές προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι δυνατό να 
διατηρηθεί η λειτουργία του συστήματος με χρήση μίας μπαταρίας. Τροφοδοσία: 230Vac. Κατανάλωση: 30VA. Ενσωματωμένος βομβητής. 
Πλήκτρα κύλισης λίστας. Κουμπί απενεργοποίησης βομβητή. Κουμπί επαναφοράς (μπορεί να αποκλειστεί). 4 είσοδοι για απομακρυσμένη 
επανάληψη μπροστινών κουμπιών. 1 έξοδος για προειδοποιητική λυχνία κλήσης έκτακτης ανάγκης 1049/121T. Έξοδος ρελέ 230 Vac 1A για 
προειδοποίηση συναγερμού. 1 έξοδος ρελέ μεταγωγής 230 Vac 1A για επανάληψη βομβητή. Ακροδέκτες για βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος 
(π.χ. 12Vdc). Διασύνδεση με δίκτυο RoomBus ενσωματωμένο. Διαστάσεις: 150Π x 170Υ x 59Bmm. Χρώμα: λευκό. 

RoomBus/LonWorks πίνακας με οθόνη 7 σημείων για προβολή συναγερμών. Ο πίνακας επικοινωνεί με τους τερματικούς σταθμούς του δωματίου 
μέσω του δικτύου RoomBus. Εμφανίζει τον αριθμό αναγνώρισης του δωματίου (έως και 32) από τον οποίο έγινε η κλήση. Με τα πλήκτρα ή το 
τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα συναγερμών, να σιωπήσετε και να τις επαναφέρετε. Η λειτουργία επαναφοράς μπορεί να 
αποκλειστεί ή να εξαρτηθεί από τη χρήση ενός κατάλληλου κλειδιού. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή διατηρεί τη μνήμη των 
λαμβανόμενων συναγερμών και όταν η τροφοδοσία είναι και πάλι ενεργοποιημένη, επαναφέρει τις ακουστικές και οπτικές προειδοποιήσεις. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι δυνατό να διατηρηθεί η λειτουργία του συστήματος με χρήση μίας μπαταρίας buffer. Μέσω του δικτύου 
LonWorks® είναι δυνατή η σύνδεση έως και 16 πίνακες και η απόδοση της δυνατότητας λήψης σε 2048 επιμέρους συναγερμούς. Οι συναγερμοί 
που αποκτήθηκαν από τους πίνακες 1049/102 αποστέλλονται στον κύριο πίνακα 1049/956E όπου είναι δυνατή η προβολή, κύλιση, σίγαση και 
επαναφορά τους. Τροφοδοσία: 230Vac. Κατανάλωση: 30VA. Ενσωματωμένος βομβητής. Πλήκτρο κύλισης λίστας. Κουμπί σίγασης βομβητή. 
Κουμπί επαναφοράς (που μπορεί να αποκλειστεί). 4 είσοδοι για επανάληψη απομακρυσμένου μπουτόν. 1 έξοδος για προειδοποιητική λυχνία 
έκτακτης ανάγκης 1049/121T. Έξοδος 230Vac 1A για προειδοποίηση συναγερμού. 1 έξοδος ρελέ εναλλαγής 230Vac 1A  για επανάληψη βομβητή. 
Ακροδέκτες για βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος (π.χ. 12Vdc buffer). Διεπαφή με δίκτυα LonWorks® και δίκτυο RoomBus ενσωματωμένο στη 
συσκευή (έως και 32 περιφερειακά). Διακόπτης Dip για προγραμματισμό διευθύνσεων. Άσπρο χρώμα. Διαστάσεις: 150Π x 170Υ x 59Βmm. 

Κουτί εντοιχισμού για πίνακα 1049/100 και 1049/102. Διαστάσεις: 123Π x 149Υ x 70Βmm.                                                                                                     
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το κιβώτιο πρέπει να τοποθετηθεί σε κατακόρυφη θέση. 

Σύστημα Easy Call 



Φωτογραφία  Περιγραφή 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Πίνακας RoomBus/LonWorks με οθόνη 7 σημείων για προβολή συναγερμών για οδηγό DIN. Ο πίνακας επικοινωνεί με τους τερματικούς σταθμούς 
του δωματίου μέσω του δικτύου RoomBus. Επιτρέπει την αναγνώριση του δωματίου (έως και 32) από τον οποίο έγινε η κλήση. Με τα πλήκτρα ή 
το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα συναγερμών, να σιωπήσετε και να τις επαναφέρετε. Η λειτουργία επαναφοράς μπορεί να 
αποκλειστεί ή να εξαρτηθεί από τη χρήση ενός κατάλληλου κλειδιού. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή διατηρεί τη μνήμη των 
λαμβανόμενων συναγερμών και όταν η τροφοδοσία είναι και πάλι ενεργοποιημένη, επαναφέρει τις ακουστικές και οπτικές προειδοποιήσεις. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι δυνατό να διατηρηθεί η λειτουργία του συστήματος με χρήση μίας μπαταρίας buffer. Μέσω του δικτύου 
LonWorks® είναι δυνατή η σύνδεση έως και 16 πίνακες και η απόδοση της δυνατότητας λήψης σε 2048 επιμέρους συναγερμούς. Οι συναγερμοί 
που αποκτήθηκαν από τους πίνακες 1049/102 αποστέλλονται στην κύρια οθόνη 1049/956E όπου είναι δυνατή η προβολή, κύλιση, σίγαση και 
επαναφορά τους. Τροφοδοσία: 12Vdc. Κατανάλωση: 8VA. Ενσωματωμένος βομβητής. Πλήκτρα κύλισης λίστας. Κουμπί απενεργοποίησης 
βομβητή. Κουμπί επαναφοράς (μπορεί να αποκλειστεί) 4 εισόδους για απομακρυσμένη επανάληψη μπροστινών κουμπιών. 1 έξοδος για 
προειδοποιητική λυχνία έκτακτης ανάγκης 1049/121T. Έξοδος 230Vac 1A για προειδοποίηση συναγερμού. 1 έξοδος ρελέ εναλλαγής 230Vac 1A για 
επανάληψη βομβητή. Ακροδέκτες για βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος (π.χ. 12Vdc buffer). Διεπαφή με δίκτυα LonWorks® και δίκτυο RoomBus 
ενσωματωμένο στη συσκευή (έως και 32 περιφερειακά). Διακόπτης Dip για προγραμματισμό διευθύνσεων Αφαιρούμενοι ακροδέκτες. Μπορεί να 
εγκατασταθεί σε 4 μονάδες DIN Διαστάσεις: 70,8Π x 90,5Υ x 58,3Βmm. 

Switching Τροφοδοτικό. Τάση εισόδου: 230Vac Τάση εξόδου: 12Vdc/4,5Α. Εγκατάσταση σε 4 μονάδες DIN. Διαστάσεις: 52.5Π x 90Υ x 54.5Βmm 

Switching τροφοδοτικό. Τάση εισόδου: 230Vac Τάση εξόδου: 12Vdc/2A. Εγκατάσταση σε 4 μονάδες DIN. Διαστάσεις: 35Π x 90Υ x 54.5Βmm.  

Συσκευή τερματισμού δικτύου. Απαιτείται η χρήση δύο συσκευές για κάθε περιοχή δικτύου. 

Σύστημα Easy Call 
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ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Οθόνη LCD που χρησιμοποιείται για την προβολή συναγερμών στο σύστημα EasyCall. Επιτρέπει την προβολή συναγερμών μέσω οπτικών/ 
ακουστικών σημάτων. Τροφοδοσία: 12Vac/Vdc. Κατανάλωση: 600mA. Οθόνη LCD για την προβολή μηνυμάτων με λεπτομέρειες της ημερομηνίας 
και της ώρας του συμβάντος. Αναγνώριση κύλισης. Βομβητή συναγερμού. Κουμπιά λειτουργιών. Διεπαφή δικτύου LonWorks® και διεπαφή RS232. 
Αφαιρούμενοι ακροδέκτες. Λευκή πλάκα ρητίνης. Διαστάσεις: 220Π x 205Υ x 60Βmm. Κουτί εντοιχισμού 1049/957S. 

Κουτί εντοιχισμού από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα για οθόνη 1049/956P, 1049/956EP. Διαστάσεις: 187Π x 157Y x 65Bmm. 

Τηλεχειριστήριο για τον τελικό χρήστη. Χρησιμοποιείται για κύλιση συναγερμών, σίγαση και επαναφορά στους πίνακες 1049/100 και 1049/102. 

Τηλεχειριστήριο για τον εγκαταστάτη. Χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του αριθμού αναγνώρισης των δωματίων στους πίνακες. 

EasyCall SW. Λογισμικό EasyCall για τη διαμόρφωση του συστήματος και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Συνοδεύεται από καλώδιο και 
εγχειρίδιο εγκατάστασης. Για χρήση με οθόνη LCD. 

Σύστημα Easy Call 


