
Przegląd funkcji

Odbiorniki podczerwieni i sygnalizatory:

- Przenośne sygnalizatory – lekkie, 

wytrzymałe i dyskretne

- Możliwość precyzyjnej lokalizacji miejsca 

zgłoszenia alarmu

- Różne poziomy alarmów

- Wbudowana funkcja testu baterii

- Długa żywotność baterii z możliwością 

ładowania

- Uchwyt do paska

Dodatkowo:

- Stacjonarne przyciski napadowe

- Możliwość użycia elementów w ramach 

ogólnego systemu informowania 

o zagrożeniu

- Opcjonalne alarmy dla osób 

niepełnosprawnych

- Możliwość łączenia się z pagerami, 

sygnalizatorami akustycznymi, 

wyświetlaczami graficznymi, 

monitoringiem CCTV

- Lokalizacja osób i sprzętu, funkcja 

zgłaszania zagrożeń dla personelu

Wprowadzenie do systemu 
zgłaszania zagrożeń dla 
personelu

Alarmy można aktywować 

z wykorzystaniem stacjonarnych 

przycisków napadowych. Pracownicy 

będący w ciągłym ruchu mogą uruchomić 

alarm korzystając z przenośnych 

nadajników. Wystarczy nacisnąć 

przycisk, aby system wygenerował 

przywołanie z komunikatem „potrzebuję 

wsparcia” oraz informacją o lokalizacji 

zdarzenia, która umożliwi szybką reakcje. 

Użytkownik może uruchomić wyższy 

poziom alarmu poprzez szarpnięcie 

sygnalizatora.

Platforma Zetsafe 
– bezpieczeństwo 
i wydajność

Nasz system działa w oparciu o obwody 

podzielone na niezależne segmenty, 

dlatego wszelkie odstępstwa od 

normalnej pracy są natychmiast 

wykrywane, a zasięg ich oddziaływania 

jest ograniczony do danego segmentu.

Przełącznik sieciowy 
Zetsafe – stabilność 
systemu i odporność 
na awarie

Przy korzystaniu z sieci LAN ważne 

jest, aby urządzenia przełączające (do 

których podłączone są urządzenia 

IP) były zaprojektowane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo. 

W przypadku usterki przełącznika 

sieciowego, nasza unikalna technologia 

przywołania w nagłych przypadkach 

- Zetsafe - zapewnia dodatkową drogę 

komunikacji z zachowaniem maksymalnej 

funkcjonalności systemu.

Przykładowe obszary 
zastosowań

- Szpitale, kliniki i domy opieki

- Posterunki policji i sądy

- Szkoły i uniwersytety

- Galerie handlowe

- Biura pośrednictwa pracy

- Centra wypoczynkowe

Systemy do zgłaszania zagrożeń dla personelu 
i alarmy informujące o niebezpieczeństwie

• Niezawodna sieć Zetsafe

• Lekkie i wytrzymałe sygnalizatory

• Wiele poziomów alarmów

• Precyzyjna lokalizacja miejsca 
zgłoszenia alarmu

Najważniejsze 
zalety:
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Omówienie funkcji  

Sygnalizatory są dopasowane do 

naturalnego kształtu dłoni oraz posiadają 
duże, jasne i łatwe do wyczucia dotykiem 
przyciski.

Aby uruchomić alarm wyższego stopnia 
należy szarpnąć za  sygnalizator. Nie 

skutkuje to uszkodzeniem i nie wpływa na 

jego funkcjonalność.

Sygnalizator wyposażony jest w tester 

stanu baterii, który uruchamia się przy 

pomocy przycisku. 

W razie rozładowania baterii, urządzenie 
można naładować.Alternatywne „podwójne przyciski” 

służą do zgłaszania zagrożeń personelu 

i pozwalają powiadamiać jednostki 

zewnętrzne, np. policję.

Sieć Zetsafe 

W pełni zintegrowane bezprzewodowe 

nadajniki komunikujące sie w oparciu o fale 

IR (podczerwone), zostały zaprojektowane 
tak, aby były lekkie i wytrzymałe. 

Uniwersalne wyświetlacze LCD – 
czytelne i przejrzyste informacje

Narzędzia do rejestrowania 
i monitorowania lokalizacji

System umożliwia prowadzenie 
oraz archiwizację rejestru zdarzeń. 
W przypadku alarmu z przenośnego 
nadajnika, możliwa jest aktywacja 
funkcji „śledzenia” widoczna 
w oprogramowaniu graficznym PC.

W momencie kiedy personel potrzebuje 
pomocy, naciśnięcie czerwonego przycisku 
aktywuje alarm. 
Aby nadać wyższy priorytet wezwania 
wystarczy szarpnąć za sygnalizator.

Przenośne sygnalizatory – lekkie 
i wytrzymałe

Wyświetlają aktywne przywołanie 
o najwyższym priorytecie, wskazują 
jego rodzaj, grupę/stację i lokalizację. 
Jeżeli aktywnych jest kilka przywołań, 
wystarczy przewinąć listę. 

Integracja z systemami  
zewnętrznymi

Nasze rozwiązanie można zintegrować 
m.in. z systemami: przeciwwłamaniowymi, 
obsługi pagerów, sygnalizacji pożaru, 
kontroli dostępu i monitoringu CCTV 
w celu rejestracji zdarzeń w zagrożonych 
lokalizacjach. 

Zestaw alarmowy do toalet dla osób 
niepełnosprawnych

System zawiera zestawy alarmowe do 
toalet dla osób niepełnosprawnych. Są 
one zgodne z przepisami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
oraz spełniają wymagania określone 
w normie EN 61000-6-3, 61000-6-1.

Istnieje możliwość zastosowania 
stacjonarnych przycisków napadowych, 
pozwalających powiadomić ochronę 
szpitala lub jednostkę zewnętrzną np. 
policję.

Stacjonarne przyciski napadowe

Urządzenia zostały zaprojektowane 
z myślą o zapewnieniu doskonałego 
sygnału, dzięki temu mają szerokie 
zastosowanie. Wbudowana kontrolka 
wskazuje, że przywołanie alarmowe 
zostało odebrane.  

Odbiorniki podczerwieni – skuteczność 
i dyskrecja
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Możliwości systemu lokalizacji

Omówienie funkcji  

Plakietkę można przymocowywać  
do odzieży.

Aby wezwać pomoc wystarczy nacisnąć 

przycisk.

Identyfikatory wykorzystują dwie 

technologie – RF/RFID – łącząc zalety 

funkcji lokalizowania osób i sprzętu oraz 
możliwości zgłaszania zagrożeń.

Długa żywotność baterii identyfikatora 

pozwala zaoszczędzić czas i zwiększa 

poziom bezpieczeństwa. W trybie 
bezczynności sygnały nadawane są 

z mniejszą częstotliwością, co pozwala 

ograniczyć zużycie baterii.

Unikalne numery ID zapewniają sprawność 
i bezpieczeństwo, zarówno identyfikacji jak 

i lokalizacji.

Plakietka IR/RFID – bezpieczeństwo 
i niezawodność

Widoki i raporty – zwiększenie 
wydajności

Możliwe jest wyświetlanie 
i lokalizowanie w czasie 
rzeczywistym: pacjentów, 
sprzętu a nawet odwiedzających. 
Można również tworzyć raporty 
dostosowane do wymagań 
użytkownika. 

Korzystając z małych i lekkich etykiet 
mocowanych do sprzętu, zapewnić można 
stale aktualizowane informacje na temat 
jego lokalizacji. Informacje te można 
wyświetlić na komputerze z zainstalowanym 
oprogramowaniem naszej firmy.

Lokalizowanie sprzętu – zarządzanie 
środkami materialnymi

Lekkie i przenośne urządzenia 
przekazują (w czasie rzeczywistym) 
do sufitowych odbiorników informacje 
o lokalizacji. Plakietka ma klips 
ułatwiający jej użytkowanie oraz posiada 
wbudowany przycisk alarmowy.  

Odbiorniki IR/RF – skuteczność 
i dyskrecja

Odbiorniki dostępne są w dwóch 
wersjach – jednostka o małym zasięgu 
działająca na podczerwień (IR), służąca 
do precyzyjnego ustalania położenia 
oraz jednostka o dużym zasięgu (RF) 
do bardziej ogólnych zastosowań.

Konserwacja prewencyjna
W naszym systemie, po upłynięciu określonego czasu eksploatacji 
danego sprzętu, wygenerowane zostanie automatyczne 
powiadomienie dla odpowiednich osób z działu technicznego.

Dostępne widoki
System Enterprise View™ przedstawia informacje w postaci widoku 
planu pomieszczeń oraz widoku listy – List Views™. Wymienione 
funkcje usprawniają podgląd aktualnej sytuacji na oddziale. Oba 
widoki można dostosować do wymagań placówki. Dodatkowo 
posiadają one pola umożliwiające wyszukiwanie oznaczonych 
urządzeń i personelu.  
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Sieć Zetsafe – bezpieczeństwo i wydajność

Systemy komunikacyjne w opiece zdrowotnej

UPS z 
zasilaniem 
awaryjnym

Przewód magistrali LON

Bramka TCP/IP

Stacja robocza 

PC

Zastosowanie 

systemu 

zgłaszania 

zagrożeń 

dla personelu

Serwer systemu 
przywoławczego

Aktywne identyfikatory i etykiety sprzętowe

Kontroler systemu 
lokalizacyjnego

Elektronika sterująca

Przewód Ethernet 
(CAT 5/6)

Pociągowy 
przycisk 
przywołania

Zawieszka RFID

Karta RFID

DECT - telefon 
bezprzewodowy

Odbiorniki IR/RF

Lampa 
montowana nad 

drzwiami

Wyświetlacz LCD

Zastosowanie 

w WC

Zastosowanie 

systemu 

lokalizacyjnego

Moduł 
wejść/wyjść

Obsługa 

połączeń

Integracje

Wyświetlacz na 
korytarzu

System 
przeciwpożarowy

CCTV

Sygnalizator akustyczny 
z niebieskim światłem 

ostrzegawczym 

Sygnalizator 
akustyczny 

Przenośne nadajniki 
na podczerwień 

systemu zgłaszania 
zagrożeń dla 

personelu

Przewód sygnałowy (0,6 mm)
ekranowana skrętka 4-parowa

Panel przywołania/
kasowania wezwania 

z możliwością 
identyfikacji 
użytkownika

Odbiorniki IR do systemu zgłaszania zagrożeń dla 
personelu

Kontaktron
Podwójny 
przycisk 

napadowy

Przycisk 
napadowy 

typu grzybek

Pager osobisty Interfejs szeregowy 
pager/DECT

Dozownik mydła z 
kontrolą użycia

Ekran dotykowy z graficznym 
interfejsem do podglądu 
rejestru połączeń z opcją 
raportowania z systemu 

przywoławczego

Nadajnik sytemu 
pagingowego
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