
KABLOSUZ ENGELLİ
ÇAĞRI SİSTEMLERİ

Engelli çağrı sistemleri halka açık alanlarda
yaşlılar, engelliler ve yardıma ihtiyacı olanların 
kullanımı için tasarlanmıştır. 

Sistem oteller, bankalar, alışveriş merkezleri, 
bakım evleri, bakım merkezleri, mağazalar,
hastaneler, kamu alanları, ofisler ve daha birçok 
yerde kullanılmaktadır.

Frekans

433
MHz

KablosuzBatarya

ÇAĞRI

BUTONU



Çağrı Butonu
EDA-B Serisi EDA-BY Serisi

İpli WC Alarmı
EDA-TA Serisi

İpin çekilmesi ile alıcıda alarm
oluşur, ipin tekrar çekilmesi ile
alarm durur.
3V DC Lityum CR123A pil ile
kablosuz çalışır
Ölçüler 86x86x39mm

Alarm ses çıkışı 93dB @10cm
Piezo Buzzer 
Yüzey montaj 
Çalışma voltajı 12V DC
Ölçüler 110x110x39mm 

Alıcı

İpli WC Alarmı yaşlı, engelli ve yardıma ihtiyacı olanların tuvaletlerde kullan-
ması için tasarlanmıştır. Sistem bir alarm alıcısı ve bir alarm
vericisinden oluşur.
Tuvalete yerleştirilen verici üzerindeki kırmızı ip çekildiğinde, alıcıya sinyal 
gönderilir ve alarm üretilir. İp tekrar çekilene kadar verici alıcıya alarm sinyali 
göndermeye devam eder. Kullanım kolaylığı için ipin ucunda parmakların 
sığabileceği bir tutacak yer almaktadır. 

EN 300 200-3 ve EN 301 489-3 standartları ile uyumludur.

Engelli çağrı sistemi, bir alarm alıcısı ve basma 
butonlu alarm vericisinden oluşur. Alarm vericisinin 
üzerindeki yardım arama düğmesine basıldığında, 
alıcı tarafında 10sn boyunca sesli uyarı ile yardım 
talebi oluşur. Alıcı herhangi bir yere yerleştirilebilir.

EN 300 200-3 ve EN 301 489-3 standartları ile 
uyumludur.

3V Lityum CR123A pil ile
kablosuz çalışır 
Çağrı butonuna basıldığında alıcıya
sinyal gönderir
Kırmızı LED göstergesi 
Ölçüler EDA-BT için 86x86x39mm
EDA-BYT için 76x32mm  

Sesli uyarı ses çıkışı 85dB
@ 10cm 
Piezo Buzzer 
Yüzey montaj 
Çalışma voltajı 12V DC
Ölçüler 110x110x39mm

Verici
EDA-TT

Alıcı
EDA-TRA

Verici
EDA-BT

Alıcı
EDA-BR Verici

EDA-BYT

Alıcı
EDA-BYR
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EDS Çağrı Sistemi İzleme Yazılımı
Engelli çağrı sistemi izleme yazılımı, çağrı butonu ve ipli 
çağrı cihazlarından gelen alarm verisinin ve parametrelerin 
tek ekranda toplu bir şekilde gösterilmesi ve izlenmesi için 
tasarlanmıştır. 

İzleme yazılımı üzerinden cihazların alarm durumları, pil ve 
sinyal seviyeleri, alıcı ve verici adresleri  takip edilebilmekte-
dir.
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