SYSTEM

NIM

Prosty system
komunikacyjny spełniający
szerokie spektrum potrzeb
w dziedzinie medycyny
i handlu.
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CECHY SYSTEMU
Wszystkie i grupowe połączenia

Pojemność połączeń 20/40/60/80

Rejestrowanie połączeń

Duża różnorodność podstacji

Mocny dźwięk

Trwałość i niezawodność

SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI

SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI
Zapewnia niezawodną komunikację i poprawia jakość opieki.
Indywidualna komunikacja
z pacjentami jest możliwa
za pomocą podręcznej
podstacji przyłóżkowej.

Historię połączeń można
śledzić i analizować za
pomocą komputera.

SYSTEM KOMUNIKACJI

Podstacja zewnętrzna i nowo
zaprojektowana podstacja
wewnętrzna.

SYSTEM KOMUNIKACJI

Używany w wielu różnych środowiskach, takich jak bramki płatne na
autostradach i szkoły .
Dostępna jest
opcja transmisji.
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SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI

Niezbędna komunikacja dla placówek służby zdrowia.
< Przykłady konfiguracji systemu >
NIM może być używany jako system przywołania pielęgniarki do obsługi połączeń z sal pacjentów
i łazienek do stanowiska pielęgniarskiego. Różne konfiguracje systemu zapewniają elastyczność
i wyrafinowanie zastosowań. Połączenie z komputerem PC umożliwia sprawdzenie historii połączeń.

Oddział Pacjenta

Komunikacja przy łóżku pojedynczym (podstacja podręczna przy łóżku)

Komunikacja z wieloma użytkownikami

Prywatny pokój z łazienką
Podstacja
podręczna przy
łóżku

NI-RC
Podstacja
podręczna
przy łóżku

Przycisk wezwania
w łazience
ze sznurkiem

NI-RC

NIR-7HW

NIR-HPF

Salon

Gniazdo ścienne
z wejściem do NI-RC

Podstacja do
montażu
powierzchniowego

NIR-HPF

NI-BA

Oświetlenie korytarza,
wiele łóżek

Przycisk
resetowania
połączenia

NIR-4S

NIR-2

Prywatny pokój

Str. 5

Podstacja do
montażu
powierzchniowego

Oświetlenie
korytarza
z brzęczykiem

Przycisk
resetowania
połączenia

NI-BA

NIR-4BZ

NIR-2

Piętro ambulatoryjne
Pokój badań Str.10
Podstacja do
montażu
powierzchniowego

NI-BA

Korytarz
Głośnik
sufitowy

NI-LB
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Gniazdo ścienne
z wieszakiem i wejściem
NI-RC

Przycisk wezwania
w łazience
ze sznurkiem

NIR-7HW

Oświetlenie korytarza
z tabliczkami
znamionowymi, 4 nazwy

NIR-34

Str. 5

Przełącznik
wezwania przy łóżku

Gniazdo ścienne
z mikrofonem
i wejściem do NIR-8

NIR-8

NIR-MB

Komunikacja z wieloma użytkownikami (głośnik sufitowy i mikrofon sufitowy)

Str. 7

Głośnik
sufitowy

Przycisk
Oświetlenie korytarza, resetowania
łóżko pojedyncze
połączenia

Przełącznik
wezwania przy łóżku

Gniazdo ścienne
z wejściem do NIR-8

Mikrofon
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Oświetlenie korytarza,
łóżko pojedyncze

Przycisk
resetowania
połączenia

NI-LB

NIR-4

NIR-8

NIR-1

NI-SB

NI-LB

NIR-4

NIR-2

NIR-2

Łazienka

Str. 9

SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI

(wspólny głośnik i indywidualny mikrofon) Str. 7

Stacja pielęgniarska
Stacja główna, 40 wywołań

Oświetlenie korytarza,
łóżko pojedyncze

NIM-40B

NIR-4
Przycisk
resetowania
połączenia

Zasilacz

NIR-2

IS-PU

Przycisk wezwania
w łazience
ze sznurkiem

NIR-7HW

Oprogramowanie rejestru połączeń
PC
(Produkt innej firmy)

NI-SOFT

+
Str. 11

Wejście dla Str. 10
pracowników

Przyjęcia ambulatoryjne

Podstacja,
montaż
podtynkowy

NI-JA

Stacja główna, 20 wywołań

NIM-20B

Ogólne wejście
dla obsługi Str. 10
Zasilacz

IS-PU

Podstacja,
montaż
podtynkowy

NI-JA
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SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI

Komunikacja z łóżkiem pojedynczym

Osobista komunikacja zapewnia prywatność
Komunikacja z łóżkiem pojedynczym:

System komunikacji za pomocą głośnika i mikrofonu.
3-os. pokój
z łazienką

Stanowisko
pielęgniarskie

Przykłady zastosowań sprzętu
3-os. pokój
z łazienką

<Instalacja przy użyciu ręcznej podstacji przy łóżku>
Podstacja
podręczna
przy łóżku

Gniazdo ścienne
z wejściem
do NI-RC

NI-RC

NIR-HPF

Oświetlenie korytarza
z tabliczkami
znamionowymi, 4 nazwy

NIR-34

Przycisk wezwania
w łazience
ze sznurkiem

NIR-7HW

Pokój prywatny

<Instalacja za pomocą podstacji, do montażu na biurku>

Oświetlenie
korytarzowe
z brzęczykiem
może służyć do
sygnalizowania
wezwań
pacjentów
wymagających
szczególnej uwagi.

Oświetlenie
korytarza
z brzęczykiem

Przycisk
resetowania
połączenia

NIR-4BZ

NIR-2

Podstacja do
montażu
powierzchniowego

NI-BA
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Funkcje
Naciśnij
przycisk
połączenia

Po odebraniu połączenia wskaźnik miga,
informując, skąd dzwoni.

ZADZWOŃ
MÓW

Podstacja
podręczna
przy łóżku

SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI

NI-RC

Główna stacja

Podświetlane lampy na korytarzu umożliwiają
pielęgniarkom łatwe zauważanie wezwań
i szybką reakcję.

Podstacja przy łóżku służy do komunikacji ze
stanowiskiem pielęgniarskim.
Podstacja do montażu na
biurku może być również
używana do połączeń
i komunikacji.

Oświetlenie korytarza z tabliczkami
znamionowymi, 4 nazwy

Podstacja do
montażu
powierzchniowego

NIR-34

NI-BA

Korzystanie z systemu na głównej stacji
Odpowiadanie za pomocą słuchawki

Świeci się
na zielono

POWER

Podczas odbierania dwóch lub więcej połączeń *
Naciśnij przycisk wyboru stacji, aby
wybrać żądane połączenie. **
Następnie porozmawiaj
z dzwoniącym za pomocą słuchawki
lub naciskając przycisk ROZMOWA.

Podnieś
słuchawkę
i porozmawiaj
z dzwoniącym.

* Jednocześnie można odbierać maksymalnie 10 połączeń.
** Jeśli ten krok zostanie pominięty, pierwsze połączenie
przychodzące jest automatycznie wybierane.

Świeci się na czerwono
tylko podczas mówienia.

POWER

POWER

Odpowiadanie w otwartym trybie głosowym

Miga na
czerwono

Wywołanie pojedynczej podstacji

RECEIVE VOL.

Naciśnij i przytrzymaj
ROZMOWA, aby
rozpocząć rozmowę
z dzwoniącym.
Puść ROZMOWA, aby posłuchać.

Świeci się
na zielono

Świeci się na czerwono,
gdy przycisk ROZMOWA
jest wciśnięty.

Naciśnij przycisk wyboru
połączenia, aby wywołać żądaną
podstację. Następnie
porozmawiaj z dzwoniącym za
pomocą słuchawki lub naciskając
przycisk ROZMOWA.

Świeci się na zielono
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Komunikacja z wieloma użytkownikami

Wspólna komunikacja dla wielu osób
Komunikacja z wieloma użytkownikami:

System komunikacji wykorzystujący głośnik i mikrofon sufitowy do komunikacji z całym pomieszczeniem.
4-os. pokój

Stanowisko
pielęgniarskie

Przykłady zastosowań sprzętu
4-os. pokój

4-os. pokój

< Instalacja za pomocą mikrofonu sufitowego i głośnika sufitowego >

Mikrofon sufitowy

Głośnik sufitowy

NI-SB

NI-LB

Przełącznik
wezwania przy łóżku

Gniazdo ścienne
z wejściem do NIR-8

NIR-8

NIR-1

Oświetlenie korytarza,
łóżko pojedyncze

Przycisk
resetowania
połączenia

NIR-4

NIR-2

< Instalacja za pomocą gniazda ściennego z mikrofonem i głośnikiem sufitowym >
Głośnik
sufitowy

NI-LB
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Przełącznik
wezwania przy łóżku

Gniazdo ścienne
z mikrofonem
i wejściem do NIR-8

NIR-8

NIR-MB

Oświetlenie korytarza,
łóżko pojedyncze

Przycisk
resetowania
połączenia

NIR-4

NIR-2

Funkcje
Po odebraniu połączenia wskaźnik miga,
informując, skąd dzwoni.

Naciśnij przycisk połączenia

ZADZWOŃ
MÓW

SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI

Przełącznik
wezwania przy łóżku

NIR-8

Użytkownik mówi do mikrofonu sufitowego
i słyszy odpowiedź z głośnika sufitowego.
Główna stacja

Głośnik sufitowy

NI-LB

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze stacji
głównej, zobacz Str.6
Podświetlane lampy na korytarzu umożliwiają
pielęgniarkom łatwe zauważanie wezwań
i szybką reakcję.

Mikrofon sufitowy

NI-SB

Komunikacja jest również możliwa za pomocą
gniazda ściennego przy łóżku z mikrofonem
zamiast mikrofonu sufitowego.

Oświetlenie korytarza, pojedyncze łóżko

NIR-4

Głośnik sufitowy

NI-LB

Microfon

Użytkownik mówi w kierunku
gniazda ściennego i słyszy
odpowiedź z głośnika
sufitowego.

Gniazdo ścienne
z mikrofonem
i wejściem do NIR-8

NIR-MB
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Przycisk wezwania w łazience, podstacje

Szybka reakcja jest możliwa w przypadku awarii w łazienkach.
Odbieranie połączenia od pacjenta jest możliwe
w szpitalnej łazience.

Przykłady zastosowań sprzętu
Łazienka

Stanowisko
pielęgniarskie

Przycisk wezwania
w łazience ze sznurkiem

Łazienka

NIR-7HW

Oświetlenie korytarza,
pojedyncze łóżko

NIR-4
LUB
Oświetlenie korytarza,
z brzęczykiem

NIR-4BZ

Przycisk resetowania
połączenia

NIR-2

Funkcje
Użytkownik naciska przycisk wezwania lub
ciągnie za sznurek, aby wezwać pomoc.
Podczas rozmowy świeci się wskaźnik
połączenia.
Przycisk wezwania
w łazience ze sznurkiem

NIR-7HW

Po odebraniu połączenia wskaźnik miga,
informując, skąd dzwoni.

ZADZWOŃ

Stacja główna

Podświetlane lampy na korytarzu umożliwiają pielęgniarkom łatwe zauważanie wezwań i szybką reakcję.

Oświetlenie korytarza,
pojedyncze łóżko

NIR-4
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Stacje wyposażone w brzęczyk
powiadamiają o połączeniach za
pomocą migającej diody LED i dźwięku
brzęczyka.

Ogólne przeznaczenie podstacji.
Przykłady zastosowań sprzętu

Podstacja montowana na biurku może służyć do
komunikacji wewnętrznej.
Pokój badań

SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI

Pokój badań
Przyjęcia
pacjentów

Podstacja do
montażu
powierzchniowego

NI-BA

Ogólne wejście dla obsługi
Ogólne
wejście dla
obsługi

Podstacja,
montaż
podtynkowy

Stacja zewnętrzna do montażu podtynkowego
umożliwia komunikację spoza szpitala.

NI-JA

Funkcje
Podstacja do montażu powierzchniowego (NI-BA)

New slim and smart design

Podstacja, montaż podtynkowy (NI-JA)

Odporny na wandalizm i warunki atmosferyczne.

Przykłady użycia

Pomieszczenia socjalne
Od strony łóżka
i pomieszczenia ogólnodostępne

Przykłady użycia

Dziedzińce

Komunikacja dla odwiedzających
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Oprogramowanie rejestru połączeń

Przydatne do śledzenia historii połączeń
i poprawy jakości usług.
Podłączenie komputera do stacji głównej pomaga zarządzać informacjami o pacjencie, historią połączeń,
i dane dotyczące odpowiedzi na wezwanie.
PC &
OPROGRAMOWANIE

Stanowisko
pielęgniarskie

Przykłady zastosowań sprzętu
Stanowisko
pielęgniarskie

Źródło
zasilania

IS-PU

Główna stacja

Kabel RS-232C
w zestawie z NI-SOFT)
*Aby połączyć główną stację
z komputerem, użyj specjalnego
Kabla RS-232C dołączonego
do NI-SOFT.

PC (Innego producenta)

Oprogramowanie
rejestru połączeń

NI-SOFT

* Oprogramowanie NIM (NI-SOFT) jest potrzebne do
zarządzania historią połączeń. Zainstaluj NI-SOFT na
swoim komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na
temat zgodności z komputerami, zobacz Str.22
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Funkcje
Lista i wyszukiwanie z historii połączeń

SYSTEM PRZYWOŁANIA PIELĘGNIARKI

Historię połączeń można przeszukiwać według
daty, godziny połączenia, numeru podstacji itp.

Seiji Yokoi, diabetes, check hourly
Taylor Wyatt, pneumonia, check daily
Isolation room, NO ENTRY

Dodatkowe informacje można dowolnie
wprowadzić w polu „Nazwa / Uwagi”.

Wyniki wyszukiwania można wydrukować lub wyeksportować do plików w formacie CSV.
Przykład wyświetlania wykresu

Liczba połączeń z podstacji
Dzięki temu personel pielęgniarski może zobaczyć,
którzy pacjenci mają najwięcej telefonów, co umożliwia
kierownictwu planowanie i ustalanie priorytetów opieki.

Liczba połączeń w różnych porach dnia
Umożliwia to weryfikację trendów w godzinach szczytu,
umożliwiając kierownictwu odpowiednie dostosowanie
personelu.

Czas odpowiedzi na wezwania
Zobacz liczbę sekund od połączenia do odpowiedzi, co
może być przydatne w poprawie poziomu usług.

Obraz jest symulowany.
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SYSTEM KOMUNIKACJI

Obiekty publiczne

System komunikacji specjalizujący się w
prostych funkcjach „wywołania” i „komunikacji”.
< Przykłady konfiguracji systemu >
Do niezawodnej komunikacji można wykorzystać system NIM. Może być również używany w trudnych
sytuacjach warunki i hałaśliwe otoczenie. Otwiera to drzwi dla różnych zastosowań biznesowych
i administracyjnych.

Przykład instalacji przy bramce poboru opłat
Punkt poboru opłat z obsług°

Biuro

Stacja główna

Automatyczna bramka poboru opłat

Źródło zasilania

Podstacja do montażu
powierzchniowego

Podstacja,
montaż podtynkowy

IS-PU

NI-BA

NI-JA

Inne przykłady instalacji (NI-JA)

Podstacja, montaż podtynkowy

NI-JA

IP54
(odporne na kurz i wilgoć)
IK07
(odporny na wandalizm)
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Automaty biletowe

Punkty pomocy

Przykłady zastosowań sprzętu

Źródło zasilania
Stacja główna

IS-PU

Podstacja do montażu
powierzchniowego

Podstacja,
montaż podtynkowy

NI-BA

NI-JA

Punkt poboru opłat

Funkcje
Gdy nadejdzie połączenie, wskaźnik połączenia
miga, aby wskazać, która budka nadaje
połączenie.

Duży przycisk umożliwia łatwą obsługę.
Komunikację włącza się jednym
naciśnięciem przycisku.

SYSTEM KOMUNIKACJI

ZADZWOŃ
MÓW
Podstacja podtynkowa jest odporna na
warunki atmosferyczne i akty wandalizmu.

Stacja główna

Aby uzyskać więcej informacji na temat
korzystania ze stacji głównej, zobacz Str. 6

Wskaźnik połączenia na podstacjach zapewnia wizualne
wskazanie stanu połączenia.
Świeci się podczas wywołania, gaśnie podczas komunikacji.
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Szkoła

System NIM może służyć do komunikacji
i nadawania.
< Przykłady konfiguracji systemu >
System NIM można wykorzystać do nadawania komunikatów do wybranych stacji lub do wszystkich stacji.

Przykład instalacji w szkole
Korytarz

Klasa
Głośnik
sufitowy

Podstacja do
montażu powierzchniowego

NI-LB

NI-BA

Lobby

Brama szkoły
Głośnik
sufitowy

NI-LB
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NI-LB

Pokój dla personelu

Podstacja,
montaż podtynkowy

NI-JA

Głośnik
sufitowy

Źródło zasilania
Stacja główna

IS-PU

Przykłady zastosowań sprzętu
Klasa

Podstacja do
montażu
powierzchniowego

NI-BA
POWER

Głośnik
sufitowy

NI-LB

Funkcje
Nadawanie do wszystkich stacji
Możliwe jest nadawanie do wszystkich podstacji.
RECEIVE VOL.

Naciśnij przycisk ALL CALL.
Następnie rozpocznij nadawanie,
używając słuchawki lub naciskając
przycisk ROZMOWA.
CALL TONE VOL.

SYSTEM KOMUNIKACJI

Świeci się na czerwono.

POWER

Sygnał dźwiękowy jest słyszalny we wszystkich
podstacjach przed rozpoczęciem audycji.

Programy grupowe do wybranych stacji

NIM SYSTEM

Możliwe są transmisje ograniczone do wybranych
sal lekcyjnych. Naciśnij przycisk wyboru stacji dla
docelowych podstacji.
RECEIVE VOL.

Entran
ce
1-A

CALL TONE VOL.

Entran
ce
3-A

1-B
1-C

3-B
3-C

1-D
OFF

ALL CALL

TRANSIT

3-D

2-A
2-B

2-C
2-D
GATE

Wskaźniki
przywołania dla
wybranych stacji
migają na zielono.

Hallwa

y-A

Hallwa

y-B

Hallwa

y-C

Transmisje grupowe można przeprowadzić do
maksymalnie 5 podstacji.

Hallwa
Wareh

y-D

ouse
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AKTUALIZACJA Z NEM

Aktualizacja z istniejącego systemu NEM.
Podręczna podstacja
Original system (NEM system)

system NIM

Prywatność jest trudna do
utrzymania przy użyciu
podstacji sufitowej.

• Podstacje podręczne
wyposażone są w mikrofon
i głośnik, umożliwiające
komunikację z indywidualnymi
pacjentami.
• Prywatna komunikacja pomaga
zapewnić bardziej szczegółową
opiekę nad pacjentami.

Podstacja do montażu na biurku
Oryginalny system (system NEM)
Projekt nie odpowiada
aktualnym potrzebom.

system NIM
• System odrodził się ze stylowym wyglądem,
zachowując te same funkcje.

Smukła konstrukcja

33
74
142

169

130

150

Uwaga: Podczas aktualizacji z systemu NEM do systemu NIM należy zmienić wszystkie elementy systemu i okablowanie.
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Podtynkowa podstacja
Oryginalny system (system NEM)
Poprzednia podstacja miała
ograniczony zakres
zastosowań.

system NIM
• Nowa podstacja jest odporna na akty wandalizmu
i warunki atmosferyczne. Pozwala to na instalację
w szerszym zakresie obszarów.

IP54
(odporny na kurz i wilgoć)
IK07
(odporny na wandalizm)
Oświetlenie korytarza z tabliczkami znamionowymi
Oryginalny system (system NEM)
Brak identyfikacji
poszczególnych połączeń.

NIM system
• Łatwa identyfikacja rozmów dzięki naszej nowej
lampie korytarzowej z tabliczką znamionową.

Oprogramowanie rejestru połączeń
Oryginalny system (system NEM)
Prosta komunikacja bez
rejestru połączeń.

system NIM
• Możliwość podłączenia do komputera PC w celu
przeglądania historii połączeń, informacji o pacjencie
i danych dotyczących odpowiedzi na wezwanie.
• Nie ma potrzeby połączenia z Internetem. Do
połączenia z komputerem wystarczy kabel RS-232C.
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KONFIGURACJA SYSTEMU
Przykład konfiguracji systemu. Sposób okablowania zależy od konfiguracji systemu.
Stacja główna, 40-połączeń
NIM-40B

lub
Stacja główna, 20-połączeń
NIM-20B
Głośnik sufitowy

／ 3 NI-LB

／3

2

／
Oświetlenie
korytarza, ／ 2
pojedyncze
łóżko
NIR-4

Głośnik itd.
(Produkt innej firmy 3W/20Ω)
2

／

／2

Głośnik rozszerzenia
połączenia IER-2

Przycisk
resetowania
połączeń
NIR-2

2

NI-LB

Mikrofon
sufitowy
NI-SB

／2

Gniazdo ścienne
z mikrofonem
／ 2 ／ 4 i wejściem do NIR-8
NIR-MB

Gniazdo ścienne
z wejściem do NIR-8

2

／

4

NIR-1

／

Przełącznik
wezwania przy
łóżku
NIR-8
NIR-1

／2
2

／

NIR-4

／2
／4

NIR-8

NIR-2

／

4

／2

PC (Produkt innej firmy)
+
Oprogramowanie rejestru połączeń
NI-SOFT
RS-232C

／

NIR-8
NIR-1

NIR-MB

／4

(W zestawie
z NI-SOFT)

NIR-8

／

NIR-8

lub
Źródło zasilania
IS-PU

2

NIR-MB

Przycisk połączenia
NIR-6

／

NIR-8

4

4

／
Oświetlenie korytarza
z tabliczkami znamionowymi,
4 nazwy
NIR-34
lub
Oświetlenie korytarza,
wiele łóżek
NIR-4S

／4

Gniazdo ścienne
z wejściem
do NIR-8

／4

／

NIR-HP
Podstacja podręczna
przy łóżku
NI-RC

NIR-HP

z wejściem do NI-RC

NI-RC

NI-RC
Gniazdo ścienne
z wieszakiem i wejściem
NI-RC
NIR-HPF
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3

／

lub

NIR-HP

NIR-7W

NI-RC

Gniazdo ścienne
z wejściem do NIR-8
NIR-7BS

NIR-8

／3

／3

／3

Podstacja do montażu
powierzchniowego
NI-BA

NIR-4

／2

NI-RC

／2

NIR-HPF

／3

NIR-2

NIR-4BZ

lub

NIR-4
Przycisk
wezwania
w łazience
NIR-7W

／2
／2

／2

NIR-4BZ

lub

NIR-42

lub

NIR-4

lub

NIR-2

Przycisk wezwania
w łazience ze
sznurkiem
NIR-7HW

／2
NIR-1

NIR-42

lub

NIR-2

NIR-8

3

／

■ Pojemność systemu

Liczba podstacji zależy od typu stacji głównej.

Podstacja, montaż
podtynkowy

Stacja główna

NI-JA

／2

Oświetlenie korytarza
z brzęczykiem

NIR-4BZ

lub

NIR-4

Model

l.

Podstacja
(l.)

Źródło zasilania
(l.)

PC
(l)

NIM-20B

1

20

1

1

NIM-40B

1

40

1

1

NIM-60B

1

60

2

1

NIM-80B

1

80

2

1

( ): Produkt na specjalne zamówienie

*

■ Odległość okablowania

／2

Oświetlenie korytarza
z przyciskiem resetu

NIR-42

lub

NIR-2

Średnica przewodu

Maksymalna odległość

Stacja główna - podstacja

Ø0.65 mm (22 AWG)
Ø0.9 mm (19 AWG)

130 m (490’)
200 m (650’)

Stacja główna - źródło zasilania

Ø0.9 mm (19 AWG)

10 m (33’)

Stacja główna - głośnik
rozszerzenia połączeń (IER-2)

Ø0.9 mm (19 AWG)

50 m (165’)

21

KOMPONENTY SYSTEMU
Stacja główna

Źródło zasilania: 48 V DC (dostarczane z zasilacz)
Komunikacja: Słuchawka: komunikacja sterowana głosem
Naciśnij i mów (PTT)
Materiał: Panel: żywica trudnopalna
Rama: SPCC

NIM-20B

Stacja główna, 20-połączeń

* NIM-60B
Stacja główna 60-połączeń (produkt na specjalne zamówienie)
* NIM-80B
Stacja główna 80-połączeń (produkt na specjalne zamówienie)

NIM-40B

Stacja główna, 40-połączeń

Przycisk wywołania, gniazdo ścienne

NIR-8

NIR-1

Przełącznik wezwania
przy łóżku

Gniazdo ścienne
wejściem do NIR-8

Materiał: Plastik trudnopalny

Źródło zasilania: Dostarczane ze
stacji głównej
Montaż: Montaż naścienny
(podtynkowy)
Puszka elektryczna: Puszka pojedyncza
Materiał: Plastik

NIR-MB

NIR-7BS

Gniazdo ścienne
z mikrofonem i wejściem NIR-8
Źródło zasilania: Dostarczane ze
stacji głównej
Montaż: Montaż naścienny
(podtynkowy)
Puszka elektryczna: Puszka pojedyncza
Materiał: Plastik

NIR-6

Gniazdo ścienne
z wejściem NIR-8

Przycisk połączenia

Źródło zasilania: Dostarczane ze
stacji głównej
Montaż: Montaż naścienny
(podtynkowy)
Puszka elektryczna: Puszka pojedyncza
Materiał: Plastik

Źródło zasilania: Dostarczane ze
stacji głównej
Montaż: Montaż naścienny
(podtynkowy)
Puszka elektryczna: Puszka pojedyncza
Materiał: Plastik

Podstacja

NIR-HPF

NIR-HP

NI-RC

Gniazdo sienne z wieszakiem i wejściem NI-RC

Gniazdo ściene z wejściem NI-RC

Podstacja podręczna przy łóżku
Źródło zasilania: Dostarczane ze stacji głównej
Komunikacja: Automatyczne uruchamianie głosowe bez użycia rąk
Materiał: Plastik

Źródło zasilania:Dostarczane ze stacji głównej
Montaż:Montaż naścienny (podtynkowy)
Puszka elektryczna:Puszka pojedyncza
Materiał:Plastik

Źródło zasilania:Dostarczane ze stacji głównej
Montaż:Montaż naścienny (podtynkowy)
Puszka elektryczna:Puszka podwójna
Materiał:Plastik

Głośnik sufitowy
NI-BA

Mikrofon sufitowy

NI-JA

Podstacja do montażu
powierzchniowego

Podstacja, montaż podtynkowy

Źródło zasilania: Dostarczane ze stacji głównej
Komunikacja: Otwarta komunikacja głosowa
w trybie głośnomówiącym
Montaż: Do użytku na biurku lub do
montażu na ścianie
(powierzchni)
Puszka elektryczna: Puszka pojedyncza
Materiał: Żywica trudnopalna

Źródło zasilania: Dostarczane ze stacji głównej
Komunikacja: Otwarta komunikacja głosowa
w trybie głośnomówiącym
Montaż: Podtynkowy
Puszka elektryczna: Puszka podwójna
Materiał: Panel przedni: stal nierdzewna.
Jednostka główna: żywica trudnopalna
Uwagi: Odporny na warunki atmosferyczne
(Klasa ochrony: IP54, IK07)

NI-LB

NI-SB

Źródło zasilania: Dostarczane ze stacji głównej
Montaż: Podtynkowy na suficie
Materiał Plastik

Źródło zasilania: Dostarczane ze stacji głównej
Montaż: Podtynkowy na suficie
Materiał: Stal nierdzewna

Głośnik sufitowy

Mikrofon sufitowy

Oświetlenie korytarza, przyciski resetu
NIR-4

Oświetlenie korytarza, pojedyncze łóżko

NIR-4S

Źródło zasilania: Dostarczane ze stacji głównej
Montaż: Podtynkowy na ścianie
Puszka elektryczna: Puszka pojedyncza
Materiał: Plastik

Oświetlenie korytarza, wiele łóżek

NIR-31

Oświetlenie korytarza
z tabliczkami znamionowymi,
1 nazwa

NIR-32

Oświetlenie korytarza
z tabliczkami znamionowymi,
2 nazwy

NIR-34
NIR-2

Przycisk resetowania połączenia

NIR-4BZ

Oświetlenie korytarza z brzęczykiem

NIR-42

Oświetlenie korytarza z przyciskiem resetu

Źródło zasilania: Dostarczane ze
Źródło zasilania: Dostarczane ze
Źródło zasilania: Dostarczane ze
stacji głównej
stacji głównej
stacji głównej
Montaż: Podtynkowy na ścianie
Montaż: Podtynkowy na ścianie
Montaż: Podtynkowy na ścianie
Puszka elektryczna: Puszka pojedyncza
Puszka elektryczna: Puszka podwójna
Puszka elektryczna: Puszka podwójna
Materiał: Plastik
Materiał: Plastik
Materiał: Plastik

22

Oświetlenie korytarza
z tabliczkami
znamionowymi,
4 nazwy
Źródło zasilania: Dostarczane ze stacji głównej
Materiał: SPCC

Głośnik
rozszerzenia
połączenia

Przycisk wezwania w łazience

IS-PU-UL
IS-PU-S

NIR-7HW

NIR-7W

Źródło zasilania

Przycisk wezwania w łazience
ze sznurkiem

Przycisk wezwania w łazience
Źródło zasilania: Dostarczane ze
stacji głównej
Montaż: Montaż naścienny (podtynkowy)
Puszka elektryczna: Pudełko pojedyncze
Materiał: Żywica trudnopalna
Uwagi: Odporny na zachlapanie

Źródło zasilania

Źródło zasilania:AC 100 - 240 V, 50/60 Hz.
Pobór energii:120 W
(Wtórne) Napięcie wyjściowe:DC 48 V
(Wtórny) Prąd wyjściowy:2.1 A
Montowanie:Stacjonarny, do montażu na
ścianie (IS-RACK(*)) lub
montowany na stojaku
(IS-RACK(*))
Materiał: Blacha stalowa

IER-2

Źródło zasilania: Dostarczane ze
stacji głównej
Montaż: Montaż naścienny (podtynkowy)
Puszka elektryczna: Pudełko pojedyncze
Materiał: Żywica trudnopalna
Uwagi: Odporny na zachlapanie

Głośnik rozszerzenia
połączenia

(*): IS-RACK: Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj
się z autoryzowanym sprzedawcą Aiphone.

aplikacja PC

Wymagania systemowe dla komputera PC

Pamięć RAM

Windows 7 / Home Premium / Professional / Ultimate(Service Pack1 32/64bit) ・Aplikacja może nie działać lub
może nie działać poprawnie (np.
Windows 8.1/ Pro (32/64bit)
Występujące zawieszanie się) na
2.7 GHz lub wyżej
komputerze ze specyfikacjami
poniżej niezbędnych wymagań.
2 GB RAM lub wyżej

Dysk twardy

100 MB lub więcej

OS
Processor

NI-SOFT

Wymagania

Oprogramowanie
rejestru połączeń

• Port RS232C zainstalowany na komputerze PC lub na karcie rozszerzeń
• Napęd z możliwością odczytu dysków CD-R
• Komputer działający 24 godziny na dobę
• Wyświetlacz: 1024 (W) X 768 (H) Lub więcej, kolor 16-bitowy lub lepszy
• Czcionka: Arial
• W czasie wykonywania: Microsoft.NET Framework 4.5

・Zalecamy używanie komputera,
który przekracza podstawowe
wymagania systemowe.

Akcesorium : RS-232C cable Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
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NIR-HPF
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NI-SB
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5
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NIR-MB
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95
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330

NI-RC

NIR-1
120

NIR-8

NIM-40B

230

NIM-20B

(mm)

120

WYMIARY URZĄDZENIA

13
66.7
ø105

ø180

NIR-4, NIR-4S

NIR-2

NIR-4BZ

NI-BA

NIR-42

NI-JA

190

16

NIR-34

190

16

24

27

130

IS-PU

144
24

306

16

24

33

NIR-7W

83
130

* Potrzebna jest puszka (brak w zestawie) o głębokości wymaganej lub większej.
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