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Είναι ένα εύκολο και ασφαλές σύστημα κλήσεων που έχει 
σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε νοσοκομεία, κλινικές, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νοσοκομειακής φροντίδας, και 
γενικά όλες τις εγκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητο να 
προσδιοριστεί ο τύπος και η τοποθεσία της κλήσης. Είναι ένα 
αρθρωτό και εύκολα επεκτάσιμο σύστημα bus. 

Το τερματικό δωματίου έχει ενσωματωμένη ηχητική και 
φωτεινή ειδοποίηση και επιτρέπει τη σύνδεση ενός μπουτον 
επαναφοράς και 4 εξόδων συναγερμού. Μπορεί επίσης να 
ελέγχει ταυτόχρονα άλλους ηχητικούς τόνους ειδοποίησης 
φωτεινού σήματος μέσω επαφών ρελέ. 

Σε διασύνδεση με τους τερματικά χώρου, η οθόνη αφής 
εμφανίζει τον αριθμό δωματίου από τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε η κλήση, η περιγραφή του συμβάντος και η 
κατάσταση του συναγερμού. 

Το σύστημα επιτρέπει επίσης στους διαχειριστές να 
αναγνωρίζουν την κλήση και να επαναφέρουν τους τερματικούς 
σταθμούς. Με βάση μια απλή αρχή επεκτασιμότητας, μπορεί να 
συνδεθεί ένας μέγιστος αριθός τερματικών 691 δωματίων για 
συνολικά πάνω από 3800 μεμονωμένους συναγερμούς. Η οθόνη 
επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων σε απομακρυσμένες 
συσκευές.

It is an easy and secure call system designed for 
installation at Hospitals, Clinics, Educational Institutions, 
Nursing Homes and, in general, all those facilities where it 
is necessary to identify call type and location. It is a 
modular and easily expandable bus system. The room 
terminal has an integrated audible tone and light signal and 
allows for the connection of a reset button and four alarm 
request buttons; it can also simultaneously control other 
audible tones and light-signal alerts via relay contacts.

Interfaced with the room terminals, the touch screen 
displays the room number from which the call was made, a 
description of the event and the alarm status; the system 
also allows caregivers to acknowledge the call and reset 
the terminals.

Based on a simple principle of expandability, a maximum 
number of 961 room terminals can be connected for a total 
of over 3,800 individual alarms.

The Display technology allows alerts to be sent to remote 
devices as well.

ΚΛΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ 
NURSE CALL



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - CLINIC SYSTEM DIAGRAM
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Οθόνη αφής στην πλατφόρμα Windows 
με διαχείριση συναγερμών GUI, 
συμπεριλαμβανόμενης της διεπαφής 
Wi-Fi για επέκταση

Touch-screen display on Windows® 
platform with GUI alarm manage-
ment, including Wi-Fi interface for 
expansion

Εμφανίζει συναγερμούς σε 
απομακρυσμένα τερματικά

Displays alarms on 
remote terminals

Optional: EasyCall software 
for alarm management on 

desktop PC platform

Προαιρετικό: λογισμικό 
EasyCall για διαχείριση 

συναγερμών σε πλατφόρμα 
επιτραπέζιου υπολογιστή. 
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Installazione plug and play
Η GLT σχεδίασε αυτό το σύστημα έχοντας κατά νου τον 

εγκαταστάτη, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα bus είναι εύκολο 
να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί. Οι τερματικοί χώροι είναι 
εγκατεστημένη σε κουτί τύπου 503. H αρίθμηση των δωματίων 
είναι πολύ απλή, χ'αρη στους μικρο-διακόπτες (deep-switch) 
στη συσκευή και τη διαισθητική διεπαφή γραφικών στην οθόνη 
αφής. Το σύστημα EasyCall μπορεί να διευρυνθεί για να 
καλύψει τις ανάγκες του πελάτη και είναι επίσης εύκολο να 
επεκταθεί μετά την εγκατάσταση.

Plug-and-play installation
GLT designed this system with the installer in mind, ensu-

ring that the bus system is easy to install and set up. 
The room terminals are installed on a 503-type box; 
room numbering is very simple, thanks to the dip switches 
on the device and the intuitive graphic interface 
on the Touch-screen Display. The EasyCall system 
can be enlar-ged to meet the customer's needs and is 
also easy to expand after installation.

Δεν χάνεται ποτέ ειδοποίηση!
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι συσκευές αποθηκεύουν 

τυχόν συναγερμούς που έχουν ληφθεί. Μόλις οι συσκευές 
επανέλθουν, οι ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις ανακτώνται 
και εμφανίζονται.

Το EasyCall έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ακριβή μηνύματα, 
μέγιστη λειτουργικότητα και ασφάλεια χρήστη. Οι κλήσεις 
μπορούν να γίνουν με ένα μπουτόν ή ένα πληκτρολόγιο. Μόλις 
το αίτημα αναγνωριστεί από τον διαχειριστή, το φως του 
δωματίου αλλάζει κατάσταση, καθησυχάζοντας το άτομο που 
υπέβαλε το αίτημα.

Messages never go missing!
In the event of power outage, the devices store 

any alarms received. As soon as the devices come back 
on, the audible tones and visual alerts are retrieved and 
displayed.

EasyCall has been designed to deliver accurate 
messages, maximum functionality and user safety. Calls 
can be made with a button or mini-keyboard. Once the 
request has been acknowledged by the caregiver, the room 
light changes status, reassuring the person who made the 
request.
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