
System Radiowy (bezprzewodowy) – cechy:

• Nie wymaga instalacji kablowej – pozwala znacząco obniżyć koszty projektu, wykonać 
System na obiekcie na którym z jakiegoś względu nie można poprowadzić instalacji 
przewodowej (zabytek, po modernizacji itp.)

• Łatwy i szybki w montażu

• Mobilny – cały system lub jego elementy można swobodnie przenosić w inne miejsce

• Żywotność zasilania bateryjnego 5-6 lat. Kontrola stanu baterii!

• Kompatybilny z innymi urządzeniami Gorke Electronic również z serii ramkowej -
dowolnie konfigurujemy elementy Systemu, możemy wprowadzić dodatkowe elementy z 
asortymentu

• Zasięgi od 200 do 1000 m

433,92 MHz, kod zmienny

SYSTEMY PRZYWOŁANIA - zastosowania

1. Placówki medyczne i okołomedyczne: szpitale, hospicja, gabinety zabiegowe, domy 
opieki, sanatoria, SPA …

2. Antynapad i monitoring – zakład poprawczy, areszt, centra handlowe, osiedla 
mieszkaniowe, hurtownie, firmy

3. Linia produkcyjna – przywołanie do stanowiska
4. Przywołanie do kasy – supermarket
5. Toalety dla niepełnosprawnych – przywołanie pomocy
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Strefa – jeden oddział 
szpitalny

Działanie Systemu

Użycie przez pacjenta przycisku wezwania pomocy powoduje jednoczesne, niezależne:
1. pojawienie się komunikatu na odbiorniku centralnym
2. załączenie sygnalizatora korytarzowego przynależnego strefie, w której użyto przycisk
3. pojawienie się komunikatu na pagerach (o ile są wykorzystywane w systemie)
4. przyjęcie wiadomości sms na komórce (o ile tor sms jest w systemie)

Praca Systemów Radiowych (w odróżnieniu od przewodowych), w przypadku awarii któregokolwiek 
elementu systemu, gwarantuje poprawną pracę pozostałych elementów (przykładowo – w sytuacji 
uszkodzenia sygnalizatora informacja o potrzebie udzielenia pomocy pojawi się na centrali, 
pagerach itd.) 

Skasowanie wezwania możliwe jest tylko poprzez użycie przycisku kasownika, montowanego w 
pomieszczeniu z którego jest wzywana pomoc. 
Odbiornik centralny w trakcie aktywnego (nieobsłużonego) wezwania może jedynie zostać chwilowo 
wyciszony (3 min). Po skasowaniu wezwania – zdarzenie automatycznie zapisywane jest w buforze 
zdarzeń. 



Centrala – odbiornik IDO-1000U/E

Wezwanie pomocy (użycie nadajnika przywołania pomocy) sygnalizowane jest przez odbiornik
wyświetleniem komunikatu na wyświetlaczu oraz załączeniem sygnalizacji dźwiękowej. Odbiornik
posiada boczny klawisz służący do czasowego wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej. Komunikaty na
wyświetlaczu są automatycznie usuwane po użyciu przycisku kasownika (montowany w
pomieszczeniach z których wzywana jest pomoc).
Odbiornik posiada nieulotna pamięć w której rejestrowane są wszystkie zdarzenia (wezwanie,
kasowanie). Możliwe jest pobranie historii zdarzeń i zapisanie w formie pliku na komputerze.
Pojemność pamięci 1000 nadajników, 4 przekaźniki, 12V DC.

Po podłączeniu odbiornika z komputerem dane będą do niego przesyłane i jeśli system wyposażony
jest w program Tablicy Synoptycznej – w nim odzwierciedlone.



NADAJNIKI RAMKOWE, 1-krotne

SPR – PK1/A/ZAS (lub BAT)
przywołanie

SPR – PK1/K/ZAS (lub BAT)
kasownik

SPR – PK2/AK/ZAS (lub BAT)
2-klawiszowy 
(alarm+kasowanie)

SPR-PC1/ZAS (lub BAT)
ciągniony

• 1-klawiszowy
• natynkowy lub podtynkowy
• zasilanie bateria lub 12V DC
• wymiar: 

- podtynkowy 82*82*10 mm
- natynkowy 82*82*

• 433,92 MHz
• kod zmienny
• zasięg z IDO-1000: 600 m

• 1-klawiszowy
• natynkowy lub podtynkowy
• zasilanie bateria lub 12V DC
• wymiar: 

- podtynkowy 82*82*10 mm
- natynkowy 82*82*

• 433,92 MHz
• kod zmienny
• zasięg z IDO-1000: 600 m

• 2-klawiszowy
• natynkowy lub podtynkowy
• zasilanie bateria lub 12V DC
• wymiar: 

- podtynkowy 82*82*10 mm
- natynkowy 82*82*

• 433,92 MHz
• kod zmienny
• zasięg z IDO-1000: 600 m

• ciągniony
• natynkowy lub podtynkowy
• zasilanie bateria lub 12V DC
• wymiar: 

- podtynkowy 82*82*10 mm
- natynkowy 82*82*

• 433,92 MHz
• kod zmienny
• zasięg z IDO-1000: 600 m

Nadajniki podtynkowe – ramka biała, 1 i 2 przyciskowe, pociągany, sygnalizator, odbiornik oraz zasilacz

Nadajniki natynkowe:

Zasilanie: bateryjne lub zewnętrzne 12V DC



PANELE PRZYŁÓŻKOWE- puszka wielokrotna

Wykorzystanie ramek wielokrotnych pozwala łączyć elementy 
systemu przywołania z osprzętem elektrycznym.

PRZYCISKI wandaloodporne

Opcje uwzględniające:
rodzaj materiału, ilość klawiszy, wielkość klawisza, podświetlanie, zastosowanie śrub specjalistycznych, 
ramki



NADAJNIKI dla pacjentów leżących

SPR-P41 PUK-121

• 1-klawiszowy
• sygnalizacja transmisji
• mocowanie do ściany – magnes
• długość łańcuszka 1,5m
• bateria 23A
• wymiar 82*47*11 mm
• 433,92 MHz
• kod zmienny
• zasięg z IDO-1000 – 600m

• hermetyczny
• 1-klawiszowy
• sygnalizacja niskiego stanu baterii
• bateria 3V CR2032
• IP 65
• 433,92 MHz
• kod zmienny
• zasięg z IDO-1000– 300m

NADAJNIKI RAMKOWE - wielokrotne 2,3,4 oraz 5, opcje koloru ramek

Nadajniki wielokrotne 
mogą mieć dowolną 

konfigurację.



SYGNALIZATORY

BSO-400

optyczno-dźwiękowy

BSO-300

optyczno-dźwiękowy

BSO-2H1

optyczny

• podtynkowy fi60, natynkowy
• 12V DC
• płynna regulacja dźwięku i jasności świecenia
• dwa tryby świecenia – ciągły, mrugający
• sygnalizacja akustyczna wyłączenia
• tryb noc/dzień -w trybie nocnym dźwięk jest 

wyłączony, a jasność świecenia zmniejszona o 
50%

• pamięć – 32 klawisze
• wymiar z ramką 82*82*16 (wysokość nad 

powierzchnią ściany) mm
• moduł odbiorczy – heterodyna H1
• 433,92 MHz
• kod zmienny

• natynkowy lub do montażu na puszcze fi60
• 12V DC
• płynna regulacja dźwięku i jasności świecenia
• dwa tryby świecenia – ciągły, mrugający
• sygnalizacja akustyczna wyłączenia
• tryb noc/dzień -w trybie nocnym dźwięk jest 

wyłączony, a jasność świecenia zmniejszona o 
50%

• pamięć – 32 klawisze
• wymiar  80*80*60 mm
• moduł odbiorczy – heterodyna H1
• 433,92 MHz
• kod zmienny

• natynkowy
• 12V DC
• wysoka jasność
• pamięć – 40 klawiszy
• tryb pracy: dwuklawiszowy (załącz wyłącz)
• wymiar 120*70*45
• moduł odbiorczy – heterodyna H1
• 433,92 MHz
• kod zmienny

NADAJNIKI HERMETYCZNE
do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (WC, toalety, baseny itd.)

PNH-201

1-klawiszowy

PNH-201C

1-klawiszowy, z 

powtórzeniami

PNH-201S

ciągniony

PNH-201SC

ciągniony, z powtórzeniami

SPR- ciągniony

ramkowy, ciągniony

• natynkowy
• 1-klawiszowy
• 433,92 MHz
• kod zmienny
• bateria 12V MN21, 23A
• 73*62*30 mm
• IP 44
• zasięg z IDO-1000: 400m

• natynkowy
• 1-klawiszowy
• przycisk reset
• powtarza transmisję co 

30s aż do jej skasowania 
przyciskiem reset

• 433,92 MHz
• kod zmienny
• bateria 12V MN21, 23A
• 73*62*30 mm
• IP 44
• zasięg z IDO-1000: 400m

• natynkowy
• ciągniony
• 433,92 MHz
• kod zmienny
• bateria 12V/ MN21, 23A
• 130*80*35 mm
• IP 66
• zasięg z IDO-1000: 800m

• natynkowy
• ciągniony
• przycisk reset
• powtarza transmisję co 

30s aż do jej skasowania 
przyciskiem reset

• 433,92 MHz
• kod zmienny
• bateria 12V/ MN21, 23A
• 130*80*35 mm
• IP 66
• zasięg z IDO-1000: 800m

• podtynkowy lub natynkowy 
• ciągniony
• 433,92 MHz
• kod zmienny
• zasilanie bateria lub 

zewnętrzne 12V DC
• wymiar z ramką: 82*82*26 

(nad powierzchnią ściany) 
mm

• IP 44 (uszczelka)
• zasięg z IDO-1000: 800m
• zakończenie linki – 2 kółka



Drugi tor komunikacji dla systemów pracujących w oparciu o program Tablica Synoptyczna.

Powiadomienie SMS 433,92 MHz, kod zmienny

Moduł przeznaczony jest do wysyłania krótkich informacji tekstowych SMS na podstawie informacji
otrzymanych z aplikacją Tablica synoptyczna SPA 1000. Wiadomości mogą być wysyłane na jeden z
numerów skonfigurowanych w zakładce „SMS” tablicy synoptycznej.
Treść wiadomości zawiera datę i godzinę wystąpienia zdarzenia oraz opis z komórki przypisanej do
zdarzenia.

Sterownik obsługuje karty SIM wszystkich operatorów krajowych w standardzie 1,8V oraz 3.0V.

Odbiorniki 433,92 MHz, kod zmienny

Odbiornik identyfikacyjny typ IDO-1000
baza dla dużych Systemów Przywołania

do współpracy z programem TS-1000
pojemność pamięci – 1000 nadajników

kontrola stanu baterii nadajnika

Odbiornik identyfikacyjny typ IDO-04/99
dla małych Systemów Przywołania

wyświetlanie numeru nadajnika
kontrola stanu baterii nadajnika

Odbiornik 3-kanałowy SPR-K03
dla małych Systemów Przywołania

natynkowy, podtynkowy
sygnalizacja alarmu poprzez świecenie diody
kontrola stanu baterii nadajnika

Odbiornik identyfikacyjny rozróżnia źródło 
sygnału.

W zależności od typu odbiornika, wskaże 
przypisany numer lub jak w przypadku IDO-1000 

przypisany nadajnikowi opis (26 znaków)

Pager OBI-3SH
odbiornik przenośny



Wzmacniacze 433,92 MHz, kod zmienny

Retransmiter typ RTS-1000
dedykowany 
– wzmacnia tylko sygnały nadajników zaprogramowanych do jego pamięci

pojemność pamięci – 1000 nadajników
moc wzmocnienia – 10 mW, 1000 m (teren otwarty)

Wzmacniacz linii cyfrowej typ WLC-201

WLC-201 odbiera sygnały radiowe i przekształca je cyfrowo przesyłając do sterownika przewodami. Możliwość wykorzystania 200m 
przewodu (a w przypadku rozwinięć 400m, 600m itd.) pozwala wykonać instalację w dużych i trudnych budynkach. Instalując 
odbiornik WLC 201 w najbardziej dogodnym - pod względem radiowym - miejscu, pozwala na odbiór sygnałów z większej ilości 
nadajników. WLC można podłączyć do np. IDO1000 kablem YTDY stosowanym w systemach alarmowych lub zwykłą skrętką 
komputerową o długości do 200m nie obawiając się o straty wprowadzane przez kabel. Jest to rekomendowane rozwiązanie w 
przypadku, kiedy lokalizacja docelowego odbiornika (w tym przypadku IDO1000) nie gwarantuje optymalnych warunków odbioru 
sygnałów z nadajników.

Tablica Synoptyczna SPA-1000
Wymagania sprzętowe:

połączony z komputerem RS232 (możliwe przez konwerter RS232/USB) 

odbiornik IDO-1000
Windows 7 lub 10

wizualizacja zdarzeń
sygnalizacja akustyczna/ kasowanie dźwięku
rejestracja użycia nadajnika
archiwizacja zdarzeń
obsługa sms-ów
kontrola łączności z odbiornikiem IDO
możliwość nadania każdemu nadajnikowi:

- statusu nadajnika specjalnego
- wielu zadań do wykonania w programie (załącz alarm w 

programie, wyłącz alarm, załącz alarm specjalny, wyłącz alarm 
specjalny, zapisz w buforze itd.)
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