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ELSO SIGMA
Pomoc na naciśnięcie przycisku

108 ELSO SIGMA

ELSO SIGMA to instalacja przywoławcza pozwalająca 

przywołać pomoc osobom jej potrzebującym.

Składa się ona z przycisków przywoławczych i kasują-

cych, przyłączonych do elektronicznej lampy sygnali-

zacyjnej. Jeżeli pacjent uruchomi przycisk przywoław-

czy, to przywołanie zostanie zasygnalizowane zarówno 

optycznie, jak i akustycznie. Przycisk przywoławczy 

potwierdza nadanie przywołania zapaleniem diody 

LED potwierdzającej.

ELSO SIGMA nadaje się idealnie do wyposażenia 

toalet dla niepełnosprawnych, prywatnych placówek 

opiekuńczych i praktyk lekarskich.
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109ELSO SIGMA

SIGMA

Wezwanie pomocy 
lekarskiej dzięki 
naciśnięciu przycisku 
przywoławczego przez 
personel, sąsiadów, 
członków rodziny.

Umożliwia szybkie po-
wiadomienie w nagłym 
przypadku.

Sygnalizacja akustycz-
na i optyczna wezwa-
nia pomocy.

Możliwość nadzoro-
wania 10 sal poprzez 
jedną centralę.

Minimalna konfiguracja 
stosowana w toaletach 
dla niepełnosprawnych.

Dane techniczne i przy-
kłady połączeń – patrz 
Informacje Techniczne.

Uwaga!
Zamiana komponentów 
systemów przywoław-
czych różnych rodzajów 
jest niemożliwa.  
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SIGMA

Zestawy do WC dla niepełnosprawnych

RUF

Zestaw dla toalety dla niepeł-
nosprawnych z zasilaczem

do montażu na szynie DIN 
dla ELSO FASHION/SCALA/
/NOVIA

ELSO FASHION
perłowy   740070  1  14
biały   740074  1  14
ELSO SCALA
efekt stali szl.   7400711  1  14
ELSO NOVIA
biały   741074  1  14

RUF

Zestaw dla toalety dla niepeł-
nosprawnych z zasilaczem

do montażu p/t dla DIN 
dla ELSO FASHION/SCALA/
/NOVIA

ELSO FASHION 
perłowy   740120  1  14
biały   740124  1  14
ELSO SCALA
efekt stali szl.   7401211  1  14
ELSO NOVIA
biały   741124  1  14

Komponenty systemu SIGMA

TEST

SIGMA

Centrala SIGMA

- 10 obszarów kontrolowanych, 
alarm optyczny i regulowany 
akustyczny
- kasowanie przywołania, do 
wyboru z centralki lub istnieją-
cych przycisków kasujących
- możliwe przekierowanie 
alarmu poprzez 2 wyjścia 
przekaźnikowe
- funkcja pamięci: do wyboru 
w grupach po 5 obszarów
- funkcja kasowania: do wyboru 
w grupach po 5 obszarów 
(z centralki lub zdalnie)
- wyjście przekaźnikowe: 
2 wyjścia ze stykiem przełą-
czającym, sygnał akustyczny: 
maks. 60/40 dB (dzień/noc)
- pobór prądu: maks. 400mA
- napięcie robocze: 24VAC/DC 
(20...28V)
- prąd kontroli obwodu: 7mA 
z przyciskiem kasującym 
i wskaźnikiem działania
- montaż: natynkowo, śrubami 
(możliwy montaż podtynkowy)
- wymiary: 300x201x51mm
- stopień ochrony obudowy: 
IP41
- materiał: udaroodporny 
termoplast

biały   740000  1  14

Pokojowa lampka sygnalizacyjna

- alarm akustyczny i optyczny 
czerwonymi LED
- możliwość przyłączenia maks. 
8 przycisków przywoławczych 
i 4 kasujących
- lampa sygnalizacyjna 
działa w pełni samodzielnie 
we współpracy przyciskami 
przywoławczymi i kasującymi, 
także bez centralki
- kontrola przewodów na 
przerwanie i zwarcie
- funkcja pamięci: do wyboru 
(ZAŁ/WYŁ)
- natężenie akustyczne sygnału: 
ok. 70 dB w odległości 1m
- osobny obwód przywołania 
i kasowania
- wyjście przekaźnikowe: 
2 styki przełączające (1A, 60VDC, 
30W wzgl. 1A, 42VAC, 30VA)
- pobór prądu: maks. 200mA 
AC lub 150mA DC
- napięcie robocze: 24VAC/DC 
(20...28 V)
- prąd kontroli obwodu: 7mA
- wymiary: 85x85x35mm
- montaż: natynkowy
- częstotliwość: 1.800 do 2.800Hz

biały   740010  1  14
efekt stali szl.   7400111  1  14

Grupowa lampa sygnalizacyjna

- alarm akustyczny i optyczny, 
bez kontroli obwodów
- dla dodatkowej sygnalizacji 
przywołania
- wymiary: 85x85x35mm
- częstotliwość: 1.800 do 
2.800Hz

biały   740020  1  14
efekt stali szl.   7400211  1  14
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Wkład przycisku 
przywoławczo/kasującego 
dla ELSO FASHION/SCALA/
RIVA/NOVIA

- wbudowana lampka sygnaliza-
cyjna do optycznej 
i akustycznej
- sygnalizacji przywołania przez 
pacjenta i kasowania przez 
personel,
- montaż: ramka natynkowa lub 
puszka p/t

  740130  1  14

Klawisz podwójny 
dla przycisku przywoławczo/
kasującego 

ELSO SCALA/FASHION/RIVA
perłowy  731020 1 4
biały   731024  1/5  4
czerwony/zielony  731029  1  24
ELSO NOVIA
biały   732024  1/5  4

RUF

Wkład przycisku 
przywoławczego z płytą 
centralną dla ELSO FASHION/
SCALA/RIVA/NOVIA

- z przyciskiem osłoniętym 
membraną i lampką dotykową
- w dostawie 2m przewód
- montaż przycisku w ramce 
natynkowej lub puszce p/t

ELSO SCALA/FASHION/RIVA
perłowy   740030  1  14
biały   740034  1  14
ELSO SCALA/RIVA
efekt stali szl.   7400311  1  14
ELSO NOVIA
biały   741034  1  14

Wkład przycisku kasującego 
z płytą centralną dla ELSO 
FASHION/SCALA/RIVA/NOVIA

- z przyciskiem osłoniętym 
membraną i lampką przypo-
minającą
- montaż przycisku w ramce 
natynkowej lub puszce p/t

ELSO SCALA/FASHION/RIVA
perłowy   740040  1  14
biały   740044  1  14
ELSO SCALA/RIVA
efekt stali szl.   7400411  1  14
ELSO NOVIA
biały   741044  1  14
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SIGMA

Przycisk gruszkowy

- w dostawie 2m przewód 
z lampką dotykową zapalającą 
się przy nadaniu przywołania
- montaż przycisku w ramce 
natynkowej lub puszce p/t

biały   740050  1  14 

Wkład gniazda Western-
Electric dla przycisku 
gruszkowego dla ELSO 
FASHION/SCALA/RIVA

4-biegunowy, 4 zaciski 
śrubowe, dla 1 przycisku 
gruszkowego

ELSO SCALA/FASHION/RIVA
perłowy   740060  1  14
biały   740064  1  14
ELSO SCALA / RIVA
efekt stali szl.   7400611  1  14
ELSO NOVIA
biały   740094  1  14

Zasilacz na szynie DIN

- dla napięcia systemowego 
24VAC, 1A
- możliwość podłączenia 
maks. 4 pokoi
- klasa ochronna II, SELV
- montaż na szynie DIN 
(3 jednostki szerokości)

  740080  1  14

Zasilacz podtynkowy

-dostarczający napięcie 
systemowe 24VDC, 0,5A
-możliwość podłączenia 
maks. 2 pokoi
-klasa ochronna II, SELV
-montaż w puszce podtynkowej

  740110  1  14

Akcesoria

Przycisk przywoławczy 
sensorowy

- przystosowany dla ELSO 
MEDIOPT I SIGMA
- podłączenie: w systemie 
SIGMA wpięcie w obwód 
następuje przez wtyk typu RJ45 
oraz lampkę pokojową 
lub bezpośrednio do centralki
- w systemie MEDIOPT wpięcie 
w obwód następuje przez wtyk 
typu RJ45 i przycisk przywo-
ławczy z wejściem binarnym

  733660  1  24

Wkład przycisku pneumatycz-
nego z płytką centralną ELSO 
FASHION/SCALA/RIVA/NOVIA

- z 2m wężyka i gruszką 
gumową,
- styk zwierny
- podłączenie: w systemie 
SIGMA przez wpięcie do lampki 
pokojowej lub bezpośrednio do 
centralki: w systemie MEDIOPT 
przez przycisk przywoławczy 
z wejściem binarnym

ELSO SCALA / FASHION / RIVA
perłowy   750070  1  4
biały   750074  1  4
ELSO NOVIA
biały   751074  1  4

Lampki pokojowe sygnali-
zacyjne

- komora lampy do optycznej 
sygnalizacji obecności/
przywołania
- montaż natynkowy
- kolor czerwony, zielony, 
biały, do sygnalizacji różnych 
priorytetów przywołań

czerwony   750090  10  4
zielony   750100  10  4
biały   750110  10  4

Żarówka 24V, 3W

do lampy sygnalizacyjnej

  750120  1/10  4


