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Każdemu przyciskowi pneumatycznemu można przydzielić tylko jeden 

numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go 

bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego 

wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk pneumatyczny 

otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali (patrz poniższa 

tabela). Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie 

z sali, wezwanie z łóżka lub wezwanie z WC. Przycisk pociągany należy 

skompletować z odpowiednią płytą centralną. Do zakresu dostawy 

należy 2 m węża pneumatycznego z gruszką gumową. 

  
 

 
 

  
Dane ogólne  Warto ści  
Napięcie zasilania  24 V DC +/-10% 
Pobór prądu  20 mA  
Stopień ochrony  IP 20 

 
 

 
- przyłączamy tylko magistralę danych (t, d)    i zasilanie: +24V, GND  

Sugerowane przewody: 

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)  

 
 
 
 
 
 

 

Uwagi ogólne 

Dane techniczne 

Okablowanie 
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Przyciski nie wymagają programowania, a jedynie ustawienia przełącznika adresów. Jeśli 

wezwanie ma być wskazywane  np. jako wezwanie z łóżka 1, to należy przełącznik adresów 

ustawić na adres „6” i nie zmieniać go więcej. 

 

Przy stosowaniu przycisku pneumatycznego w łazience / WC zaleca się pozostawienie 

adresu „0” (ustawienie fabryczne). 

 Jeśli w łazience/WC stosuje się więcej przycisków, to adresy należy odpowiednio 

dopasować. 

 

Na aktualny adres przełącznika adresów wskazuje strzałka, nadrukowana na metalowej 

płytce. Nie wolno ustawiać takiego samego adresu na kilku przyciskach, tzn. adres 

„Wezwanie 2 z sali” można w sali przydzielić tylko raz.  

 

Dotyczy to także innych przypadków. Nieprzestrzeganie powyższego powoduje wadliwe 

działanie. 

Wszystkie wezwania, oprócz wezwań z łóżek (adresy 6 do B) zbierane są do dalszego 

przesłania, jako sygnał zbiorczy.  

 

 

 

 

Tabela adresów 

Adres  Funkcja  
0 Wezwanie 1 z WC  
1 Wezwanie 2 z WC  
2 Wezwanie 3 z WC  
3 Wezwanie 4 z WC  
4 Wezwanie 5 z WC  
5 Wezwanie 6 z WC  
6 Wezwanie z łóżka 1-1 
7 Wezwanie z łóżka 2-1 
8 Wezwanie z łóżka 3-1 
9 Wezwanie z łóżka 4-1 
A Wezwanie z łóżka 5-1 
B Wezwanie z łóżka 6-1 
C Wezwanie 1 z sali 
D Wezwanie 2 z sali 
E Wezwanie 3 z sali 
F Wezwanie 4 z sali 


