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ELEKTRONIKUS RENDSZEREK

SCHRACK ELSO SIGMA HÍVÓ RENDSZER

A SCHRACK ELSO SIGMA nõvérhívó rendszer korszerû és egyszerûen telepíthetõ megoldást nyújt mellék- és más jellegû hely-
iségekbõl történõ vészhívások kialakítására. A rendszer összeállítható a szükséges alkatrészek (pl. hívógomb, tápegység stb.)
kiválasztásával és megfeleleõ összeépítésével, valamint az egyszerûbb alkalmazásokhoz a gyárilag összeállított készletek
(mozgássérült WC szettek) felhasználásával. A készletek beépítéslét követõen, ha szükséges akkor az így kiépített és független
rendszerek összefoghatóak, egy rendszerré bõvíthetõk. A rendszer eredményesen alkalmazható pl. bevásárló központokban, iro-
daházakban, pályaudvarokon, repülõtereken stb (minden olyan helyen, ahol. A létesítményekben történõ felhasználás mellet
azonban a magánszektorban is létjogosultsága lehet. Az ápolásra szoruló családtagoknak ezáltal mindig lehetõségük van segít-
séget hívni. Az egyszerû és megbízható konstrukciónak köszönhetõen a rendszer könnyen kialakítható, programozást nem igényel
és rugalmasan kombinálható, bõvíthetõ vagy módosítható. 
A rendszer elemeibõl kialakított készletek (mozgássérült WC szettek) egy hívó  húzókapcsolóból, egy ajtó fölé szerelhetõ szobai
jelzõlámpából - mely egyidejûleg hang és fényjelzést ad -, egy nyugtázó gombból és egy tápegységbõl állnak. A húzókapcsoló-
val  elõidézett hívást  a hívógomb és a nyugtázógomb optikai, a helyiségen kívül elhelyezett szobai jelzõlámpa optikai és
akusztikus módon jelzi. A hívás törlése a nyugtázó nyomógomb megnyomásával lehetséges.
A készletet bõvíthetjük további hét hívó- és három nyugtázógombbal (egy szobai jelzõlámpához maximum 8 hívó- és 4 nyugtázó
nyomógomb köthetõ).
A  szobai jelzõlámpák jelzéseit (tetszõleges számban) összegezhetjük és kijeleztethetjük egy csoprtjelzõ lápmával. Ebben az eset-
ben bármely riasztás esetén a csoprtjelzõ lámpa jelzést ad, viszint nincs lehetõség a hívás helyének kijelzésére. Ha erre szükség
van, akkor csoportjelzõ lámpa helyett használjuk a SCHRACK ELSO SIGMA központot. Egy központhoz tíz szobai jelzõlámpát
tudunk kapcsolni. Ilyen esetben a hívásjelzések szelektíven (szobai jelzõlámpánként) jelezhetõk ki.
A témakörrõl (választható készülékek, bekötési rajzok, további mûszaki adatok) lásd még a részletes termékkatalógust: 
ELSO FALI KAPCSOLÓ-KÉSZÜLÉKEK 2002/03.

SCHRACK INFO

•  Hívó nyomó-/húzógomb: 
ELSO Fashion / Scala / Novia típushoz, visszajelzõ fénnyel, 2 m zsinórral

•  Nyugtázó nyomógomb: 
ELSO Fashion / Scala / Novia típushoz visszajelzõ fénnyel

•  Szobai jelzõlámpa: 
Akusztikus és optikai riasztással, hangjelzés jellegének beállításával

•  Csoportjelzõ lámpa: 
Akusztikus és optikai riasztással, hangjelzés jellegének beállításával

• Tápegység: rendszerfeszültség: 
24 V AC (1 A), max. 4 szoba csatlakoztatására, szerelés DIN-sínre

• Központ: 
10 szobai jelzõlámpához 

• Vezetékezés: 
J-Y (St) 2x2x0,8

• Maximális vezetékhossz: 
hívó-, és nyugtázó nyomógombok: 300 m
központ és a szobai jelzõlámpa között: 300 m 

MÛSZAKI LEÍRÁS

EL740010 EL740034 EL740044 EL740080


