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Szabad frekvenciasávban működő vezetéknélküli nővérhívó rendszer
diszpécser munkahellyel és személyi hívóval, amely az átjátszó
állomások segítségével nagy területi lefedettséget
biztosít épületen belül.
(A berendezések és a szoftverek a MunltiCom Kft. saját fejlesztései)

Felhasználási terület: (épületen belül)
- idősotthonokban
- korházakban
- nevelőotthonokban belső vészhívóként

A rendszer lehetséges elemei:
- távkapcsolók (1000 db különböző kód)
- Átjátszó állomások (8 db)
- Bázisállomás (1 db)
- Nővérpult (PC), diszpécser szoftverrel
- Hordozható nővérhívó készülék (1…több)

Távkapcsolók:
Az idős emberek személyes jelzőkészüléke. Kiemelt tulajdonsága, hogy adáskor automatikusan bejelzi az
alacsony telepfeszültséget. Az alacsony telepfeszültségű jelzés kiemelten jelenik meg a monitoron.
E tulajdonsága az üzembiztonságot nagymértékben emeli, mivel a jelzés hatására a telep cseréje időben
megtörténik.

Nővérpult (PC):
Számítógépes központi állomás, diszpécser szoftverrel.
A számítógépen folyamatosan rögzítésre kerülnek a rendszerben előforduló vészjelzések, valamint a
rendszer elemeinek üzemállapot jelzései.
A monitoron megjelenik a jelzőgomb azonosító száma a hozzátartozó adatokkal együtt (név, fénykép,
szobaszám, telefonszám stb.). Jelzés esetén a számítógép hangjelzést ad.
A számítógép hangjelzése akkor kapcsol ki, ha a képernyőn ráklikkelünk a megjelenő jelzésre,
(nyugtázzuk a jelzést), vagy a hordozható nővérhívó készüléken nyomják meg a NYUGTA-gombot.
A nem nyugtázott jelzések kiemelten jelennek meg.

Hordozható nővérhívó (személyi hívó) készülék:
A személyhívó egy kisméretű hordozható adó-vevő készülék, amely az átjátszó állomások rádiós jelzéseit
veszi és a beépített kijelzőjén megjelenik a hívó azonosítója.

Főbb tulajdonságai:
- Beépített akkumulátorral rendelkezik, az előlapon jelzi a töltést, illetve a feltöltött
állapotot
- 2-soros, 8-digites alfanumerikus kijelző
- Megjeleníti a saját akkumulátorának töltöttségi állapotát
- A távkapcsolók jelzéseit az átjátszó állomásokon keresztül veszi.
- Megjeleníti a távkapcsolók azonosító számát (ha be van állítva a szobaszámot is)
- A számítógép a beérkező távkapcsoló riasztás hatására a hordozható készülék felé
elküldi a távkapcsolóhoz rendelt szobaszámot
- 32 beérkező jelzést képes eltárolni, a beérkezés sorrendjében
- A jelzések helyi nyugtázását a központi számítógépre jelzi rádiósan, így a
számítógépen nyugtázásra kerül a riasztás
- A készüléken lekérdezhető a telep állapota. "Telep alacsony" kijelzés, automatikus
kikapcsolás

Főbb műszaki paraméterek:
Üzemi frekvencia: 869.2125 MHz
Kimeneti teljesítmény: 10 mW ERP
Telepek élettartama a távkapcsolókban: 2 év / napi két jelzés esetén

Amennyiben a berendezés felkeltette érdeklődését, úgy az
elérhetőségek valamelyikén keressen minket bővebb
információért, és kereskedelmi ajánlatért.
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