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SISTEMA ECONÔMICO  
 

 

1 – COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 

 

1.1 - Central 

Neste sistema existem 02 tipos de centrais compatíveis: 

- Central composta por caixa de sobrepor em acrílico branco leitoso com dimensões 

24x19x5cm. Etiqueta frontal em policarbonato com 36 posições para os leds indicativos, com 

possibilidade de personalizar com o nome do estabelecimento. 

- Central composta por caixa de sobrepor em acrílico branco leitoso com dimensões 

12x12x5cm. Etiqueta frontal em policarbonato com 20 posições para os leds indicativos, com 

canaleta interna para alteração da numeração, se for preciso. Conexão interna dos fios através de 

bornes e fixação da caixa com parafusos laterais. 

                                                                  
  Figura 1: Central de posto Econômico 36 pontos                                    Figura 2: Central de posto Econômico 20 

pontos 

 

 

1.2 – Estação de chamada 

A estação de chamada possui um endereço que possibilita a central identificar qual leito 

efetuou o chamado. É composta por espelho 4x2 ou 4x4, 12VCC na cor branca, botão liga/desliga 

(indica presença da enfermeira) e pêra de acionamento. A estação de chamada pode ainda vir a ser 

instalada em painéis de cabeceira de forma a ficar embutida.  
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Figura 3: Estação de Chamada Econômica e pêra acionadora. 

 

 

1.3 – Sinaleiro de porta 

Sinaleiro luminoso triangular em plástico ABS nas cores vermelha e branca, a ser instalada 

no corredor acima da porta, montado em espelho 4x4 na cor cinza e com lâmpada baioneta 12vcc 

05w.  Trabalha em paralelo com a estação, possibilitando visualização da chamada e do 

atendimento. 

                                                 
                                                                Figura 4: Sinaleiro de porta. 
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2 – FUNCIONAMENTO 

 

2.1 – Efetuando uma chamada 

Uma vez acionada a pêra, a central emite um bip sonoro de 6 em 6 segundos e o led acende 

fixo vermelho, indicando qual o quarto efetuou a chamada. Neste mesmo instante, as luzes da pêra, 

estação e do sinaleiro acendem em vermelho. 

 Ao entrar no quarto, a enfermeira deverá acionar o botão liga/desliga da estação, indicando 

sua presença e neste momento o sinaleiro branco da porta acenderá.  

Ao finalizar o atendimento, a enfermeira deverá apertar o botão liga/desliga da estação, o 

que fará com que todas as luzes acesas se apaguem. 

 

2.2 – Chamada de banheiro 

Esta chamada é feita quando acionada em uma estação de chamada com cordel presente no 

banheiro. Neste momento a central sinalizará com um bip sonoro e as luzes do sinaleiro de porta 

acendem em vermelho. 

Para finalizar esta chamada, a enfermeira deverá apertar o botão liga/desliga presente nesta 

estação. 

                                                       
    Figura 5: Estação Chamada de banheiro 

 

GARANTIA: 01 ANO.  
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