Verpleegroep
systeem

oproep- / afstelunit

Naast onze IP kamerunit met geïntegreerde verpleegroep, zijn er ook diverse
separate oproep- / afstelunits welke op de kamerunits kunnen worden aangesloten.
De units zijn leverbaar met of zonder aansluiting voor een peerdrukker of trekschakelaar.

De units verkrijgbaar met één of twee toetsen
met functiegebonden kleuren zijn allen voorzien
van subtiele LED indicatieverlichting, welke kan
worden ingesteld voor de niet actieve status en
de actieve status. Tevens bestaat de mogelijkheid
een bevestigingstoon van de gemaakte oproep in
te stellen. De volgende versies zijn beschikbaar:

Unit met rode en groene knop
Deze unit met volledig
verpleegroepprotocol
wordt rechtstreeks op de
IP kamerunit aangesloten.
De rode knop dient voor
de oproep en als de verpleging/verzorging aanwezig is, voor de assistentieroep. Met de groene knop geeft men aan dat de
verpleging/verzorging aanwezig is en kan men de

oproep afstellen. Zodra de verpleegkundige via de
groene knop de melding “verpleging/verzorging aanwezig” maakt, verschijnt deze melding op het ANC
zorgcommunicatie systeem en wordt de spreek/luister
en eventuele video verbinding direct uitgeschakeld.
Dit om de privacy van zowel cliënt als verplegend
personeel te waarborgen. Na het indrukken van de
assistentieroep, is de communicatie met de centrale
wel weer mogelijk.

Unit met enkel een rode knop
Deze dient uitsluitend
voor het maken van een oproep. Dit kan zijn als bijvoorbeeld tweede oproepmogelijkheid of deze kan
worden gebruikt in situaties
waar men geen verpleegroep protocol gebruikt.

Unit met alleen een groene knop
Deze unit leent zich
uitstekend om bijvoorbeeld bij de deur te
worden geplaatst waarbij
de groene knop de
melding “verpleegkundige
aanwezig” maakt. Ook hier
wordt zodra de knop wordt
ingedrukt een melding gemaakt naar het ANC
zorgcommunicatiesysteem en wordt de spreek/luister
verbinding uitgeschakeld.

Peerdrukker
Alle versies kunnen
bovendien voorzien
worden van een aansluiting t.b.v. een peerdrukker.
Deze aansluiting is
voorzien van een trekontlasting met een “sabotage”
melding.

Unit met trekkoord
De drie bovenstaande
versies zijn tevens beschikbaar met een trekkoord.
Deze zijn speciaal geschikt
voor MIVA toiletten,
badkamers en overige
natte ruimtes.

Technische specificaties oproep- / afstel unit

Afmetingen b x h x d
Materiaal behuizing
Kleur behuizing
Beschermingsklasse
Opbouw montage
Drukknoppen
Kleur drukknoppen

Via IP kamerunit
5V
1W
EN55022, EN50130-4, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN60950
91mm x 91mm x 27mm
Polycarbonaat (ABS)
RAL9016 verkeerswit
IP30
M.b.v. 2 schroeven of enkele U50 inbouw doos
Silicone drukknoppen met instelbare achtergrondverlichting
RAL3003 robijnrood, RAL6001 smaragdgroen
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