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Zastosowanie: 

W systemach przywoławczych, przycisk pełni rolę przycisku we-

zwania pomocy.  

Zazwyczaj montowany jest na sali chorych, przy łóżku pacjenta 

lub innym wybranym (wygodnym do użycia) miejscu. Użycie przy-

cisku (naciśnięcie klapki) powoduje wysłanie sygnału, który jest 

interpretowany w systemie jako wezwanie pomocy oraz w przy-

padku stosowania sygnalizatora, spowoduje jego załączenie. 

 

W standardzie przewidziany jest do montażu podtynkowego, a 

jako opcja dostępny jest w wersji natynkowej z dedykowaną pusz-

ką natynkową. 

 

Przycisk alarmowy serii ramkowej dostępny jest w wersji bateryj-

nej (należy pamiętać, że w tej opcji nie jest dostępne stałe pod-

świetlenie nadajnika). 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych. Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości. 
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częstotliwość 433,92 MHz 

kodowanie kod zmienny 

ilość klawiszy 1 + wejście  EXT 

moc nadawcza  ≤ 10 dBm 

zasilanie 9 - 28V DC 

pobór prądu - (min) 8 mA 

pobór prądu - w trakcie nadawania (max)  35 mA 

sygnalizacja akustyczna w trakcie nadawania wbudowany buzzer 

kolor podświetlenia  zielony 

temperatura pracy -10 ÷ +55 ºC 

wilgotność (max) 93 ± 3 % 

wymiar (z ramką) - montaż PT 84×84×  

wymiar (z ramką i puszką NT) -montaż NT 84×84×  

kolor obudowy biały (fabrycznie) lub kolor (opcja) 

współpraca odbiorniki  serii sA 

zasięg  200 lub 400m odpowiednio z H1 lub H2 

masa NT/PT 135g / 180 g 

montaż PT puszka końcowa Ø60mm / łapki i wkręty   

Cechy 

• ciągłe podświetlenie (o obniżonej jasności) 

• sygnalizacja zadziałania - akustyczna i optyczna (o zwiększonej jasności) 

• pojedyncze naciśnięcie klawisza  powoduje wydłużoną transmisję nieza-

leżną od czasu działania przełącznika 

• wyraźne znakowanie, odporne na mycie detergentami i środkami dezyn-

fekującymi oraz na ścieranie 

• montaż podtynkowy w puszkach końcowych Ø60mm - montaż na łapki i 

wkręty  

• jako opcja dostępna jest dedykowana puszka do montażu natynkowego 

• dodatkowe zaciski pozwalają na podłączenie zewnętrznego przycisku 

zwiernego 

• urządzenie oparte jest na elementach osprzętu elektroinstalacyjnego 

serii AS produkcji firmy OSPEL SA® co pozwala zachować zgodność wzor-

niczą z pozostałymi jej elementami 

Opis działania 

W stanie czuwania włączone jest podświetlenie w kolorze zielonym o obniżonym poziomie jasności. Po naciśnięciu klawisza następuje wyzwolenie transmisji 

radiowej co jest sygnalizowane pulsowaniem podświetlenia o zwiększonej jasności oraz przez pulsujący dźwięk buzzera. Czas trwania transmisji oraz jej sygnali-

zacji wynosi ok. 2s i jest niezależny od szybkości i czasu naciskania klawisza. Pozwala to na wysłanie wielokrotnych sygnałów zwiększających niezawodność 

transmisji oraz zabezpiecza przed wywołaniem ciągłej transmisji w przypadku trzymaniu ciągłego naciskania klawisza.  

 

W medycznych Systemach Przywołania stosowany jest w połączeniu z sygnalizatorami np. BSO-300/BSO-400 i odbiornikami identyfikacyjnymi np. IDO-1000. 

Warianty kolorystyczne ramek: biały (standard), zielony, turkus, fiolet, burgund. 

 
Przycisk klapkowy  

alarmowy SPR-PK1/A/ZAS 

Przycisk przewidziany jest do współpracy z urządzeniami produkcji GORKE Electronic  
należącymi do serii sA. 
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