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2. OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn. Instalacja systemu przyzywowego  

w Domu Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku 

 

którego Inwestorem jest:  Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku  

 ul. T. Kościuszki 1, 21-150 Kock 

 

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” tekst jednolity DZ. U 

z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami.  
 

 

  Projektant 

 mgr inż. Tomasz Bielak 

 upr. LUB/0042/PWBE/16  
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3. KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO LOIIB 
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Systemu Przyzywowego dla Domu Pomocy 

Społecznej w Kocku im. Macieja Rataja 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa nr 001/UNS/2019 z dnia 22.05.2019r. z Powiatem Lubartowskim Domem Pomocy 

Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku, ul. T. Kościuszki 1, 21-150 Kock wraz z wytycznymi 

Inwestora. 

 Podkłady z rzutami obiektów otrzymane od Inwestora. 

 Obowiązujące normy i przepisy.   

 Wizja lokalna. 

 Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń. 

 

6. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przewiduje się wykonanie systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Kocku  

dla pomieszczeń wskazanych przez Inwestora. 

W projekcie przewidziano urządzenia systemu przyzywowego posiadające certyfikaty  

dla szpitalnych systemów przywoławczych i komunikacji zgodnie z normą DIN VDE 0834. System 

gwarantuje cyfrową komunikację oraz wyświetlanie informacji tekstowych. Ponadto w przyszłości 

może zapewnić cyfrową obustronną komunikację głosową, funkcje nadawania komunikatów  

i przekierowywania przywołań na inne wskazane oddziały lub urządzenia, integrację z systemami np. 

pożarowymi, automatyką budynkową, systemem telefonów medycznych itp. System ma zapewniać 

pełną integrację i sieciowanie z kolejnymi budynkami DPS-u. 

System jest skalowalny a producent systemu gwarantuje, że urządzenia są kompatybilne  

z poprzednimi generacjami urządzeń. Kompatybilność i skalowalność systemów gwarantują 

inwestorowi obniżenie kosztów podczas eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 

7. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE SYSTEMU. 

Minimalne wymagania dla urządzeń systemu przyzywowego: 

 system cyfrowy bazujący na urządzeniach IP (Internet Protocol) zapewniający łatwość 

rozbudowy, skalowalność zgodnie z wymaganiami użytkownika, 

 urządzenia systemu przyzywowego muszą być podłączane wzajemnie kaskadowo (zgodnie  

z projektem), 

 urządzenia pracujące na magistrali mają posiadać izolatory zwarć a magistrala musi 

komunikować się dwustronnie w celu zapewnienia funkcjonalności w przypadku uszkodzenia 

pojedynczych urządzeń lub zwarcia przewodów, 

 wszystkie urządzenia systemu przyzywowego muszą być zasilane napięciem bezpiecznym do 

30V DC i ze względów bezpieczeństwa odseparowane galwanicznie od innych instalacji a także 

przełączników sieci budynkowej,  

 system ma posiadać funkcję autodiagnostyki i pokazywać wszystkie informacje o uszkodzonych 

urządzeniach, modułach lampowych na wyświetlaczu terminala w dyżurce, 

 wszystkie gniazda urządzeń systemu przyzywowego będą wyposażone w mechanizm 

automatycznego wypięcia się wtyczki, chroniącego wtyczkę i gniazdo przed zniszczeniem, 



INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO – DPS KOCK 

 

Strona | 8  

 

zapewniając tym samym zmniejszenie kosztów serwisowych – wypięcie wtyczki urządzenia 

przyzywowego musi wygenerować alarm przywoławczy personelu,  

 wyzwalanie przywołań przez pacjentów, personel pielęgniarski lub lekarski DPS-u w każdym 

pomieszczeniu uwzględnionym w projekcie, 

 wszystkie przywołania mają być widoczne w obszarze danego oddziału/budynku (na 

wyświetlaczach terminali pokojowych i oddziałowych) lub na oddziałach/budynkach wzajemnie 

połączonych, 

 wskazania przywołań mają następować automatycznie według ustawionych w systemie 

priorytetów, począwszy od największego zgodnie z normą DIN VDE 0834,  

 informacja pokazana na wyświetlaczach zawiera następujące informacje: 

o rodzaj przywołania, 

o nazwa pomieszczenia (zgodna z wymaganiami inwestora, wyświetlacza ma zapewniać 

pokazywanie minimum 16 znaków w linii z uwzględnieniem znaków polskich), 

o kolejność numerowania urządzeń zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

 lampki sygnalizacyjne 5 kolorowe wskazujące indywidualnie: 

o kolor zielony – obecność pielęgniarki w pomieszczeniu, 

o kolor czerwony ciągły – przywołanie z pomieszczenia uruchomione przez osobę 

potrzebującą pomocy w celu przywołania pielęgniarki 

 system zapewnia w przyszłości możliwość rozbudowy o: 

o lampki korytarzowe,  

o przyciski przyzywowo-kasujące,  

o moduły gniazdkowe,  

o przyciski gruszkowe,  

o moduły sterowania oświetleniem, 

o integrację z centralami telefonicznymi w standardzie SIP, H323 z funkcją prowadzenia 

rozmów, 

o integrację z serwerami alarmów w standardzie ESPA, 

o integrację z automatyką budynkową w standardzie KNX, 

o integrację systemu sygnalizacji pożarowej z systemem przyzywowym poprzez protokół 

cyfrowy zapewniając elastyczność konfiguracji i przekazywanie informacji o pożarze z 

dokładnością do elementu detekcyjnego w grupie,  

o integrację z urządzeniami medycznymi w standardzie cyfrowym, 

o sterowanie telewizją. 

Minimalne wymagania funkcjonalne systemu dla pacjentów na oddziale: 

 łatwość odnalezienia przycisku lub terminala pacjenta np. w nocy poprzez przyciski 

przywoławcze posiadające diody podświetlające przyciski, 

 wezwanie pielęgniarki - naciśnięcie czerwonego przycisku oznaczonego piktogramem na 

terminalu komunikacyjnym intensywnie zapala diodę w kolorze czerwonym wskazując 

zadziałanie systemu, 

 przywołanie personelu pielęgniarskiego z toalet - naciśnięcie przycisku intensywnie zapala diodę 

lub podświetlić przycisk w kolorze czerwonym wskazując zadziałanie systemu, przyciski w 

stanie czuwania są podświetlone w celu łatwej lokalizacji urządzeń, 

 linka przycisków pociąganych wraz z systemem mocowań ulega zerwaniu przy maks. sile 

zrywającej 120N (odpowiadającej wadze ok. 12 kg), żeby pacjent nie mógł sobie zrobić 

krzywdy, 
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Minimalne wymagania funkcjonalne systemu dla personelu pielęgniarskiego i lekarskiego DPS-u: 

 tekstowe, akustyczne i optyczne sygnalizowanie wszystkich przywołań na terminalach 

komunikacyjnych (pokój pacjenta), oddziałowych (gabinet zabiegowy), 

 wizualizację przywołań, obecności personelu w pokojach na terminalu oddziałowym w 

gabinecie zabiegowym, 

 wizualizację stanu pracy urządzeń (informacje o uszkodzeniach) na terminalu oddziałowym w 

gabinecie zabiegowym, 

 odbieranie przywołań, odczytywanie wszystkich komunikatów tekstowych na wyświetlaczach 

urządzeń przez personel znajdujący się w gabinecie zabiegowym – funkcja jest dostępna cały 

czas bez dodatkowych czynności, 

 odbieranie przywołań, odczytywanie wszystkich komunikatów tekstowych na wyświetlaczach 

terminali komunikacyjnych przez personel znajdujący się w pomieszczeniach pacjenta – funkcja 

jest dostępna po zaznaczeniu obecności na terminalu przez personel lub cały czas bez 

dodatkowych czynności (funkcjonalność zależy od ustaleń z inwestorem), 

 przywołanie personelu pielęgniarskiego z pomieszczeń wyposażonych terminale komunikacyjne 

lub przyciski systemu przyzywowego,  

 kasowanie przywołań za pomocą przycisków w pomieszczeniach lub oddzielnych przycisków 

kasujących,  

 automatyczne testowanie prawidłowej pracy wszystkich urządzeń systemu i pokazywanie stanu 

nieprawidłowej pracy urządzeń na terminalu w gabinecie zabiegowym, 

 

8. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wymagane dokumenty dla urządzeń systemu przyzywowego. System musi posiadać certyfikat 

potwierdzający spełnianie w pełnym zakresie normy i przepisów: 

 DIN-VDE 0834 : 2000 – instalacje przyzywowe w szpitalach, domach opieki i tym podobnych 

instytucjach,   

 DIN-VDE 0834 : 2000/ część 1 – wymogi dla urządzeń, ich produkcji i pracy w obiektach, 

 obowiązuje od 1 kwietnia 2000 

 DIN-VDE 0834 :2000 / część 2 – kompatybilność elektromagnetyczna i wymogi 

środowiskowe, 

Deklaracje zgodności 

Potwierdzenie w formie pisemnej integracji systemu przyzywowego i wzajemnej współpracy 

z systemem sygnalizacji pożarowej przez producenta/producentów obydwu systemów. 
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9. MONTAŻ INSTALACJI: 

 System przyzywowy stanowi instalację bezpieczeństwa połączoną z przełącznikami 

budynkowymi w sieci VLAN. 

 Instalację należy wykonać w teletechnicznych korytach kablowych lub w rurkach PCV 

montowanych do stropu – jeśli jest to możliwe należy wykorzystać istniejące trasy kablowe  

na obiekcie. 

 Instalację na poddaszu budynków: Główny A, Wschodni B, Zachodni C należy układać w nowo 

projektowanych korytkach siatkowych ocynkowanych typu K60H60 (dokładna lokalizacja do 

uzgodnienia na etapie montażu z inwestorem). 

 Instalację na przejściach między budynkami wykonać w istniejących szachtach oraz na 

kaskadach łączących budynki z wykorzystaniem projektowanych korytek siatkowych 

ocynkowanych typu K60H60. 

 Połączenia należy wykonać przewodem ekranowanym FUTP kat 5e lub nieekranowanym UTP 

kat. 5e - zgodnie z dokumentacją producenta.  

 Połączenia pomiędzy switchami znajdującymi się w różnych budynkach wykonać przewodem 

ekranowanym zewnętrznym FUTP kat 5e. 

 Przy instalowaniu elementów należy uwzględnić wytyczne do projektowania określające sposób 

montażu zawarte w dokumentacji producenta. 

 Rozmieszczenie urządzeń do uzgodnienia w czasie realizacji. 

 Instalację zasilającą switche prowadzić przewodem YLY 2x2,5 mm2. 

 Zasilacze do switchy typu REDIN120-24 – instalować w każdym budynku w pobliżu switchy 

(dokładna lokalizacja do uzgodnienia na etapie montażu z inwestorem). 

 Zasilanie zasilaczy wykonać z wydzielonych obwodów elektrycznych wskazanych przez 

Inwestora i zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym 

np. P312 B10 w obudowie. 
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10. URZĄDZENIA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO I KOMUNIKACJI PRZEWIDZIANE W 

PROJEKCIE 

10.1 TERMINAL ODDZIAŁOWY IP 

Miejsce montażu: 

 w gabinecie zabiegowym – Budynek Wschodni B na parterze 

 montaż nabiurkowy lub naścienny (do uzgodnienia na etapie montażu z inwestorem)  

Minimalne parametry techniczne:  

 kolorowy dotykowy wyświetlacz  

 wyświetlacz min 6,5’ z szerokim kątem widzenia, 

 telefon IP (wymaga zalogowania w centrali telefonicznej), 

 interfejs 100BASE-TX, 

 nadzorowanie pracy wszystkich urządzeń systemu 

przyzwowego na oddziale, 

 napięcie bezpieczne do 30 VDC. 

Minimalna funkcjonalność: 

 wskazanie daty i godziny, 

 stałe wskazywanie aktualnej liczby przywołań, przekierowanych obecności (włączonych lampek 

pokazujących miejsca do których udaje się personel) i ewentualnych uszkodzeń,  

 wskazanie wszystkich zaznaczonych i przekierowanych obecności zgodnie z normą VDE0834, 

 wskazanie zdarzeń przekazanych z zewnętrznych systemów do systemu przyzywowego  

i komunikacji, 

 wskazanie wszystkich przywołań automatycznie według priorytetów, począwszy od 

najwyższego zgodnie z normą DIN VDE 0834 

 odbieranie przywołań i komunikacja głosowa na linii: pacjent  personel pielęgniarski  

personel lekarski,  

 komunikacja głosowa w sposób dyskretny przez słuchawkę lub głośnomówiący – o sposobie 

decyduje personel w momencie rozpoczęcia rozmowy, 

 przywoływanie personelu pielęgniarskiego z funkcją komunikacji głosowej 

 przywoływanie kolejnej osoby z personelu pielęgniarskiego (asysty) z funkcją komunikacji 

głosowej 

 przywoływanie personelu lekarskiego z funkcją komunikacji głosowej 

 przywoływanie całego zespołu (pielęgniarki i lekarze) z funkcją komunikacji głosowej 

 wybór pomieszczenia / łóżka i prowadzenia bezpośredniej rozmowy,  

 wybór pomieszczenia / łóżka i nasłuchiwania wybranego pomieszczenia (do uzgodnienia  

z inwestorem), 

 zmiana priorytetu przywołania z łóżka, 

 łączenie oddziałów w grupy, 

 włączanie grup opieki i praca w trybie zcentralizowanym, 

 nadawanie komunikatów (zapowiedzi) dla wszystkich osób na oddziale, tylko dla personelu, 

tylko dla pielęgniarek, tylko dla lekarzy (słuchanie zapowiedzi możliwe jest w pomieszczeniach 

z terminalami komunikacyjnymi i terminalami pacjenta),  
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 terminal wyświetla informacje o prawidłowej pracy systemu (system automatycznie kontroluje 

stan pracy urządzeń). Wszystkie uszkodzenia systemu/urządzeń wyświetlane są na 

wyświetlaczu, 

 odbierania programów radiowych (po podłączeniu interfejsu dźwięku). 

10.2 PRZYCISK PRZYWOŁAWCZO-KASUJĄCY 

Miejsce montażu: 

 pokoje pacjentów, 

 łazienki, toalety i WC, 

 montaż naścienny, 

Minimalne parametry techniczne:  

 stopień ochrony IP44, 

 klawiatura membranowa przeznaczona do obsługi 

 1 przycisk kasujący, 

 1 przycisk przyzywowy 

 2 dioda LED potwierdzająca zadziałanie funkcji przycisku 

 napięcie bezpieczne do 30 VDC, 

Minimalna funkcjonalność: 

 kasowanie przywołań 

 przywoływanie personelu pielęgniarskiego  

 przywoływanie kolejnej osoby z personelu pielęgniarskiego (asysty) – funkcja dostępna dla 

personelu pielęgniarskiego po zaznaczeniu obecności na terminalu komunikacyjnym lub 

pokojowym  

10.3 PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY POCIĄGANY ZABEZPIECZONY PRZED WILGOCIĄ  

Miejsce montażu: 

 łazienki, toalety i WC, 

 montaż naścienny  

Minimalne parametry techniczne:  

 1 przycisk przywoławczy pociągany, 

 mikroprzełącznik z 2-metrową linką pociągową (maks. siła 

zrywająca 120N odpowiada ok. 12 kg), z karabinkiem, 

zakończona uchwytem z symbolem pielęgniarki (ze względów higienicznych uchwyt musi być 

wymieniany w prosty sposób) 

 zabezpieczony przed wilgocią, IP44 

 napięcie bezpieczne do 30 VDC, 

 dwustronne podłączenie do magistrali danych w kształcie pierścienia ze względu na możliwość 

zachowania ciągłości pracy podczas pojedynczego uszkodzenia okablowania. 

Minimalna funkcjonalność: 

 przywoływanie personelu pielęgniarskiego  
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 przywoływanie kolejnej osoby z personelu pielęgniarskiego (asysty) – funkcja dostępna dla 

personelu pielęgniarskiego po zaznaczeniu obecności na terminalu komunikacyjnym lub 

pokojowym  

10.4 LAMPKA SYGNALIZACYJNA 

Lampka sygnalizacyjna konfigurowalna, jako lampka salowa, 

kierunkowa i lampka oddziałowa. Służy do optycznego wskazywania 

przywołań, obecności personelu i przekierowań personelu zgodnie z 

normą VDE0834. Przystosowana do montażu na puszcze instalacyjnej, 

składa się z: 

 5 komór z reflektorami dla jednolitego sygnału świetlnego, 

 1 komory wyposażonej w 3 świecące jaskrawoczerwone diody 

LED,  

 1 komory wyposażonej w 3 świecące jaskrawobiałe diody LED, 

 1 komory wyposażonej w 3 świecące jaskrawozielone diody LED, 

 1 komory wyposażonej w 3 świecące jaskrawożółte diody LED, 

 1 komory wyposażonej w 3 świecące jaskrawoniebieskie diody LED, 

 każda komora oświetleniowa spełnia wymagania natężenia światła zgodnie z VDE0834, 

System komunikacji oparty zarówno na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Każde przywołanie, czy 

zaznaczenie obecności wywołuje zapalenie się lampki o odpowiednim kolorze, umieszczonej w dobrze 

widocznym i specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu. Dla odbiorcy przywołań rytmicznie 

powtarzający się sygnał akustyczny będzie słyszany wszędzie tam, gdzie znajduje się odpowiedni 

personel.  

W systemie przewidziano następujące oznaczenie świetlne za pomocą lampek pokojowych: 

 kolor zielony  – zaznaczenie obecności pielęgniarki w pomieszczeniu, 

 kolor czerwony ciągły – przywołanie z pomieszczenia uruchomione przez osobę potrzebującą 

pomocy w celu przywołania pielęgniarki 

 

10.5 MODUŁ GNIAZDOWY 

Miejsce montażu: 

 w gabinecie zabiegowym – Budynek Wschodni B na 

parterze, do terminala oddziałowego  

 montaż podtynkowy  

Minimalne parametry techniczne:  

 mechanizm automatycznego wypięcia się wtyczki 

 możliwość podłączenia gniazda LAN 

 możliwość podłączenia odbiornika radiowego 

10.6 SWITCH 9 PORTOWY (2 X IO-BUS) 

Miejsce montażu:  

 S1 w gabinecie zabiegowym – Budynek Wschodni B na parterze (do uzgodnienia na etapie 

montażu z inwestorem)  

 S2 poddasze – Budynek Wschodni B (do uzgodnienia na etapie montażu z inwestorem)  
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 S3 poddasze – Budynek Główny A (do uzgodnienia na etapie montażu z 

inwestorem)  

 S4 poddasze – Budynek Zachodni C (do uzgodnienia na etapie montażu z 

inwestorem)  

 montaż naścienny 

Minimalna funkcjonalność:  

 podłączenie urządzeń końcowych VC-IP 

 podłączanie urządzeń pracujących na magistrali we/wy (I/O BUS), tj. 

przyciski, lampki itp 

 wejścia dla urządzeń diagnostycznych względnie odbiorników radiowych 

 interfejs audio/TV 

10.7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Lp.  Nazwa  Typ  Jedn.  Ilość 

1 Terminal oddziałowy za panelem dotykowym  ST-TOUCH szt. 1 

2 Uchwyt naścienny dla terminala oddziałowego IP z panelem dotykowym ST-TOUCH-WH szt. 1 

3 Lampka sygnalizacyjna  LM-IO szt.  22 

4 Moduł gniazdkowy  SM szt.  1 

5 
Przycisk przywoławczy z mechanizmem pociąganym (zabezpieczony przed 

wilgocią) 
ZTB-IO szt. 1 

6 Przycisk przywoławczo-kasujący RATB-IO szt. 22 

7 Switch 9 portowy (2 x IO-BUS)  SWI9-24  szt.  4 

8 Obudowa dla SWI9 G-SWI9 szt. 4 

9 Zasilacz 120-24 5A REDIN120-24  szt. 3 

10 Kabel U/UTP KAT5e   m.  40 

11 Kabel YLY 2x2,5 mm2    m.  45 

12 Kabel F/UTP KAT5e   m.  390 

13 Kabel F/UTP zewnętrzny KAT5e   m.  190 

14 Listwy elektroinstalacyjne    m.  50 

15 Korytko siatkowe typu KSG60H60/3 z elementami montażowymi   m.  160 

16 Zabezpieczanie różnicowoprądowe z członem nadprądowym z obudową   kpl. 3 

17 Pozostałe materiały instalacyjne    kpl.  1 

 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

 Montaż urządzeń powinien być wykonany przez wykwalifikowanych instalatorów.  

 Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o takich samych lub wyższych 

parametrach po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora i Projektanta. 

 Wykonawca musi dostarczyć do odbioru aktualne certyfikaty oraz karty gwarancyjne/gwarancję 

na zastosowane urządzenia. 

 Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu systemu należy przeprowadzić szkolenie z obsługi 

potwierdzone protokołem. 

 Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, należy zlecić stałą konserwację systemu wg zaleceń 

producenta urządzeń.  
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12. RYSUNKI 

1. Rysunek ET_01 – Schemat instalacji 

2. Rysunek ET_02 – Rzut – Budynek Główny A, parter 

3. Rysunek ET_03 – Rzut – Budynek Wschodni B, parter 

4. Rysunek ET_04 – Rzut – Budynek Wschodni B, piętro I 

5. Rysunek ET_05 – Rzut – Budynek Zachodni C, piętro I 












