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2. NHMC023 szobai hívóegység
A hívóegység falra szerelhetı kivitelő.
A hívás az alábbi módokon történhet:
 A hívógomb benyomásával
 A készülékbe bekötött vezetékes hívógombbal
 A készülékbe kötött aljzatokba csatlakoztatott vezetékes nyomógombokkal.
A hívás létrejöttét a készüléken villogó piros fényő LED jelzi, míg a
tápfeszültség jelenlétét zöld fényő.
A törlés a készülék oldalán lévı mágneses törlıvel történik. A törlıt
kialakításából adódóan csak a nıvér tudja kezelni (mágnes érintése a
megfelelı helyre a készülék bal oldalán).
Kivitel: falra szerelt
Méretei: 85x80x10mm
Rögzítése: 2 db 8mm-es mőanyag tiplivel, Reisser csavarral, vagy alkalmas szerelı dobozba Reisser
csavarral.
Figyelem! Körmös rögzítéssel nem rendelkezik!
Csatlakozó vezeték: 4 x 0,6 mm2 TQKM vezeték + 2x0,6mm2 TQML vezeték
Védıcsı mérete: Mü.III. 13,5 vagy vezetékcsatorna

Figyelem!
A vezetékek a telepítési rajzon feltüntetett színezéssel kerüljenek behúzásra.
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Az ábrán látható módon a nyíllal jelölt nyílásba helyezve a csavarhúzót, majd jobbra, vagy balra kismértékben elcsavarva a készülék
kinyitható.
A bekötéshez az alsó illesztı horonyból óvatosan emeljük ki, majd
végezzük el a bekötést.
Amennyiben a készülékbe közvetlenül kerül bekötésre vezetékes
nyomógomb, akkor a vezetékes nyomógombon lévı gumi átvezetıt
a kábelrögzítı bilincs alá kell fogatni, a vezeték biztos megfogásának érdekében.
A sorkapocsba történı vezeték bekötésnél a gyengeáramú egységek
bekötésénél általában szokásos gondossággal kell eljárni.

3. Vízmentes hívógomb
A kezelıegység falra szerelhetı kivitelő. A hívás a hívó billentyő
benyomásával történik. A billentyő elıtt rugalmas védıfólia van,
amely megakadályozza a freccsenı víz készülékbe jutását.

Kivitel: falon kívüli
Mérete: 65x80x65mm
Védettsége: IP55
Környezeti hı: -25°C- +60°C
Rögzítés: 2 db 8mm-es mőanyag tiplivel + Reisser csavarral
Csatlakozó vezeték: 2x0,6mm2 TQML vezeték
Vezeték becsatlakozása: készülék falra szerelt hátlapján keresztül
(védıcsı „pipás” kiállás)
Hívó szerelési magasság: a tervezı elıírásának megfelelıen, általában az általános szerelvény magasságnak megfelelıen.

4. Vezetékes hívógomb
Vezetékes hívógomb RJ11 fali csatlakozóhoz
A hívógomb 1,8 fm-es vezetéken van, így a hívás ágyból fekve
kezdeményezhetı.
Alkalmazása betegszobában, vagy fekvı beteg esetén feltétlen célszerő.
Rögzítése: kapaszkodó körmökkel 65-ös dobozba vagy megfelelı szerelvény dobozba Reisser csavarokkal.
Színe: fehér
Vezeték hossza: alap kivitel 1,8 fm (eltérı méretet megrendeléskor
jelezni)
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5. Folyosói jelzılámpa (JLLD)
A hívásjelzı lámpa lehetıvé teszi a folyosón tartózkodó ellátó személyzet részére, hogy hívás esetén
azonnal meglássa, hogy melyik helyiségbıl történt a hívás.
A hívást a szobaajtók felett a folyosói oldalon elhelyezett
JLLD hívásjelzılámpák jelzik. A lámpákban hagyományos
izzó helyett LED-ek vannak, ezért a bekötésekor a polaritás
helyességre figyelni kell.
Szobánként, kórtermenként, külsı mellékhelyiségenként 1-1
db-ot kell felszerelni a bejárati ajtó fölé a folyosói oldalon.
Rögzítés: 2 db 8-as mőanyag tiplivel + Reisser csavarral a
falba.
Csatlakozó vezeték: TQML 2x 0.6 mm2 vezeték vagy
2x0,5mm2 MCSKh.
Védıcsı mérete: Mü. III. 13,5 (falból „pipás” kiállás). A védıcsı elhelyezésekor gondoljunk arra, hogy
a szerelvény tiplizéssel kerül rögzítésre.
A JLLD jelzılámpa polaritás érzékeny ezért a bekötéskor a
helyes polaritásra figyelni kell. A polaritás a sorkapcson jelölve
van.

6. Folyosói kötıdoboz

Kezelıegységenként (helyiségenként) 1-1 db folyosói kötıdobozt kell felszerelni.
A kötıdobozba csatlakozó csövek:
Á szobai kezelıegységtıl jövı védıcsı.
Folyosói gerinc vezeték védıcsöve (bejövı, tovább menı).
Mellékhelyiségi hívó vagy hívók védıcsövezése.
Ajtólámpától jövı védıcsı.

7. Digitális kijelzı tábla (KJDIG16)
A nıvérhívó központhoz „DG” változataihoz csatlakoztatható digitális kijelzı tábla 370x260x38mm
mérető. Az alkalmazott számjegyek mérete 25 mm, színe piros.
Vezérlését az EHJ központ végzi.
Kivitel: falon kívüli
Elılap: 3mm-es piros plexi
Rögzítése: falra 4 db 8mm-es mőanyag tiplivel
Védıcsı mérete: Mü.III. 13,5
Kötıdoboz: A kijelzı mögött 1 db 80-as kötıdobozt
kell falba véséssel elhelyezni.
Védıcsöves összekötés: 1 db nıvérhívó központ
mögötti kötıdobozzal Mü III. 13,5 1 db hangnémító
nyomógomb szerelvény dobozával Mü III. 13,5
A kijelzı felszerelése:
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A kijelzı plexi lapját a 4 db díszcsavar eltávolítása után emeljük le, majd a 4 db felerısítı csavar nyíláson át megfelelı hosszúságú Reisser csavarral (általában a kijelzıvel szállítva) erısítsük fel.
A kijelzıt úgy rögzítsük, hogy a kábelbevezetı nyílás a kijelzı kötésdoboza elé kerüljön.
A kijelzıt és a központot összekötı 6 x 0.22 mm2 árnyékolt vagyonvédelmi vezetéket a beüzemelı köti
be.
Fontos! Helytelen bekötés esetén a kijelzı meghibásodik. A 2008-07-01 után gyártott kijelzıkben párhuzamos védıdióda van, amely helytelen polaritás esetén rövidzárat ad.

8. Tápegység
Az EHJ rendszer tápegysége önálló egységet képez.
A tápegység ABB 00856 típusú, 220x170x80 mm mérető készülékházban van kialakítva.
A tápegység hálózathoz történı csatlakoztatása a készülék alján lévı kivágáson
keresztül történik.
A tápegység transzformátora törpefeszültségő biztonsági kivitelő (MSZ
EN60742).
Kivitel: falon kívüli
Méretei: 220x170x80mm
Bemenı feszültség: 230V 50Hz
Kimenı feszültségek:
 12V egyen feszültség a központ és a kijelzı részére
 19..21V a szobai egységek és a lámpák részére
Teljesítmény: 40VA
Rögzítése: 4 db 8mm-es mőanyag tiplivel.
Csatlakozó vezeték: 2x1,0 mm2 MT380V betáplálás
Betáplálás biztosítása: B4A kismegszakító
Kötıdoboz: A tápegység mögött 1 db 80-as kötıdobozt kell falba véséssel elhelyezni.
A védıcsı nyomvonalának kialakításakor figyelni kell arra, hogy a készülék rögzítésekor a tiplizéssel
történik.
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9. EHJK-32DG központ
A központ a felügyeletet gyakorló személy tartózkodási helyén kerül felszerelésre.
A képen látható központ 32 csatornás.
Kivitel: falon kívüli
Méretei: 275x370x140mm (nagyobb csatornaszámú,
vagy speciális kiegészítıkkel szerelt központ esetén
275x370x140)
Rögzítése: 4 db 8mm-es mőanyag tiplivel.
Csatlakozó vezeték:
1 db kijelzı kábel speciális 4 erő OMKJ (beüzemelı szereli)
1 db hangnémítás nyomógomb 2x1.0 mm2 MTL
1 db tápegység összekötıkábel 2x2x1,0 mm2 MTL
N db 1x0.6 mm2 TQML hívószál (vagy vagyonvédelmi
vezeték 0.22mm2 ere)
2 db 2x1.0 mm2 MCSKh gyengeáramú tápfesz (piros,
fekete)

Fontos!
A rendszer tápegysége két féle egyenfeszültséget (12V és
21V) szolgáltat. Fontos, hogy a központ a DC12V-ot
kapja meg, mert ellenkezı esetben a központra kötött kijelzı biztosan meghibásodik.
Erre a központ dobozába elhelyezett figyelmeztetı lap
(A4) is felhívja a szerelést végzı figyelmét.

Bekötés
A központ bekötését a központba helyezett bekötési rajz alapján kell elvégezni.
A szobai egységbıl érkezı hívás esetén az adott bemenethez tartozó LED is jelzi a hívást.
A központ bekötése esetén a gyengeáramú szerelési munkákra jellemzıen fokozott gondossággal járjon
el.

Hangnémítás nyomógomb
A hang némítására szolgáló nyomógombot célszerően a helyiségben alkalmazott szerelvény családból
válasszuk ki és lássuk el kiegészítı felirattal, mely jelzi hogy a hang némítása a funkciója.
A hangnémítás nyomógomb hívás mentes állapotban a központ tesztelésére is szolgál.
A gombot benyomva a készülék elvégez egy kijelzı tesztet és egy hang tesztet. A hangteszt során elıször
a szabályozható hangerejő hangot szólaltatja meg, majd a nem némíthatót.

A kötıdoboz mérete, típusa: falba süllyeszthetı kötıdoboz a vezetékszámhoz igazodó méretben.
Védıcsöves összekötés: 1 db digitális kijelzı mögötti kötıdobozzal Mü III. 13,5
1 db nıvérhívó tápegység mögötti kötıdobozzal Mü III. 13,5
A folyosói kötı dobozok felé szükségszerinti mérettel.
A kisfeszültségő és az üzemszerően törpefeszültségő rendszereket egymástól szereléstechnikailag el kell
választani.
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10. Fontos!






A nıvérhívó rendszer védıcsöveiben, illetve vezetékcsatornáiban csak a nıvérhívó rendszer
vezetékei lehetnek.
A vezetékhálózaton csak forrasztott kötés alkalmazható.
A vezetékkötéseket azonos helyen és módon kerüljenek kialakításra.
Vezetékcsatorna alkalmazásakor szobai egység esetén a csatorna készülék tetejéig tartson
(a készülék oldalán van a törlıgomb!)
Vezetékcsatorna alkalmazásakor a vízmentes hívó egységnél a csatorna készülék aljáig tartson (a vezeték alsó bevezetése). A csatorna ebben az esetben a készülék jobb oldala mellett
építhetı ki, mivel a baloldalon a hívást törlı felület van.

Mellékletek:
1 pld. „EHJ hívásjelzı elvi vezetékezési terv”
1 pld. „Lakószoba nıvérhívó vezetékezése.”
1 pld. „WC - fürdı nıvérhívó vezetékezése.”
1 pld. „EHJ.. központ szerelési hely kialakítása.”
1 pld „EHJ nıvérhívó rendszer rövid kezelési leírása”
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