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1.Вступ
Даний  технічний  опис  та  настанова  щодо  експлуатування

(далі за текстом ТО) призначений для персоналу, що обслуговує
та ремонтує комплекс для лікувальних закладів (далі комплекс).

ТО містить в собі всі дані про комплекс, принцип його дії в ці-
лому та його складових частин, вказівки щодо експлуатування та
ремонтування,  а  також  умови  експлуатування,  зберігання  та
транспортування.

2.Призначення
Комплекс  призначений  для  виклику  пацієнтами  чергової

медсестри.
Робочі умови експлуатування комплексу:
- температура

навколишнього середовища,°С                   від мінус 5 до 40;
- відносна вологість повітря, %                        ≤ 95;
- атмосферний тиск, мм рт ст.       від 630 до 800;
- напруга основного джерела 
  живлення змінного струму частотою 50 Гц, В 220 +22/-33

За  виконанням  комплекс  призначений  для  використання  в
приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами.

3.Склад комплексу
Комплекс складається з пульта чергової медсестри КПЛ03 та

панелі комутаційної настінної, з'єднаних кабелем.
Комплекс передбачає роботу з 10, 20 і  30 лініями виклику.

Пульт встановлюється на робочому місці чергової медсестри. Мож-
ливе виконання пульта для встановлення на стіл або на стіну.

Кнопки  виклику  КВ  встановлюються  в  палатах,  душових  і
санвузлах  у  необхідній  кількості.  В  залежності  від  виконання
поділяються  на  кнопки  КВ-01,  що  встановлюються  в  палатах,
кнопки КВ-02 (вологозахищені), що встановлюються у санвузлах і
душових та КВ-03 для лежачих пацієнтів.

За необхідності  комплекс може бути укомплектований над-
палатними індикаторами НТ-01, що встановлюються над входами
у палати, бокси тощо.

Панель  комутаційна  настінна  ПКН-03  забезпечує зручність
підімкнення  ліній  зв'язку  кнопок  виклику  та  надпалатних  інди-
каторів до пульта чергової медсестри.
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4.Технічні дані комплексу
Технічні дані комплексу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Параметр
Модель 

КПЛ03-10 КПЛ03-20 КПЛ03-30
Технічні дані пульта чергової медсестри СД03
Кількість ліній виклику 10 20 30
Сумарна кількість підімкнених кнопок
виклику, шт, не більше 100

Кількість кнопок виклику підімкнених на
одну лінію виклику, шт, не більше 10

Потужність споживання, ВА, не більше 15
Напруга живлення змінного струму 
частотою 50 Гц, В 

220 +22/-33

Габаритні розміри, мм, не більше 265 × 55 × 230
Маса, кг, не більше 1,5
Панель комутаційна настінна
Габаритні розміри, мм, не більше 270 × 40 × 185
Технічні дані кнопки виклику КВ-01, КВ-02, КВ-03
Габаритні розміри, мм, не більше 66 × 66 × 40
Маса, кг, не більше 0,2
Ступінь захисту оболонки КВ-01

ІР-21
КВ-02
ІР-43

КВ-03
ІР-21

Рекомендований тип 
з'єднувального кабелю ТПП

Технічні дані надпалатного індикатора НТ-01
Габаритні розміри, мм, не більше  45 × 27
Рекомендований тип 
з'єднувального кабелю ТПП

5.Побудова комплексу та принцип роботи
Структурна схема комплексу наведена на рис. 1

Рисунок 1
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Вузол живлення забезпечує живлення та роботу комплексу
від мережі змінного струму 220 В частотою 50 Гц.

Вузол індикації та керування забезпечує індикацію поточного
стану комплексу та керування ним у всіх режимах його роботи.

Комутатор вхідних і вихідних сигналів забезпечує комутацію
вхідних сигналів, які надходять по лініям виклику, а також ввімкне-
ння надпалатних індикаторів за їх наявності у складі комплексу. 

При натисканні кнопки виклику сигнал надходить на комутатор
вхідних та вихідних сигналів. Одночасно з цим комутатор подає си-
гнал ввімкнення надпалатного індикатора палати, з якої поступив
виклик, та сигнал управління на вузол індикації та керування. При
цьому на передній панелі пульта чергової медсестри засвічується
світловипромінювальний  індикатор  з  номером лінії  по  який  було
отримано  виклик,  лунає  звуковий  сигнал  та  миготить  світлови-
промінювальний індикатор «ТРИВОГА».

6.Маркування

Маркування комплексу відповідає вимогам ГОСТ 26828-88,
кресленикам та технічним умовам.

Марковання містить:
- найменування та (або) позначку підприємства-виробника;
- знак для товарів та послуг підприємства-виробника;
- познака виробу;
- познака ТУ;
- порядковий номер;
- дату випуску.
Біля органів керування марковано написи і (або) позначення,

що вказують на їх призначення.

7.Загальні вказівки з експлуатування

При  отриманні  комплексу  зі  складу  витримайте  його  не
менше 2-х годин у нормальних кліматичних умовах.

Після зберігання в умовах підвищеної вологості перед вмика-
нням  комплексу  витримайте  його  в  нормальних  кліматичних
умовах протягом не менше 12 годин.

Комплекс повинен бути  встановлений у місці, зручному для
обслуговування, експлуатування та ремонтування з виконанням
вимог пожежної безпеки та техніки безпеки. 
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До обслуговування комплексу допускається персонал,  який
вивчив настанову щодо експлуатування, побудову комплексу та
пройшов інструктаж з техніки безпеки.

8.Вказівки з техніки безпеки

8.1.За  способом  захисту  від  ураження  електричним  струмом
комплекс та  його  складові  частини  відносяться  до  класу  I
згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.2.При встановленні комплексу на місці експлуатування та при
роботі з ним обов’язково під’єднайте 3-провідний кабель жи-
влення до розетки з проводом захисного заземлення.

9.Розміщення органів управління і індикації

9.1.  Розміщення  органів  керування  та  індикації на  передній  та
боковій панелях пульта чергової медсестри наведено на рис. 2.

Рисунок 2

1 Світловипромінювальний індикатор «ЖИВЛЕННЯ» зеленого
кольору свідчить про наявність напруги живлення комплексу;

2 Світловипромінювальний індикатор «ТРИВОГА»  червоного
кольору , свідчить про виклик чергової медсестри;

6



Українська
мова

3 Кнопка «СИГНАЛ ВИМКН.» для вимкнення звукового сигналу
виклику;

4 Світловипромінювальні індикатори жовтого кольору «ПАЛА-
ТА 1  ПАЛАТА 10 (20, 30)» жовтого кольору, свідчать про ви-
клик чергової медсестри з індикацією номеру лінії по який
було отримано виклик;

5 Кабель живлення ~220 В 50 Гц;
6 Запобіжник «FUSE 0,25 A»;
7 Перемикач «МЕРЕЖА» для ввімкнення / вимкнення живлен-

ня комплексу.
9.2.  Розміщення органів комутації на задній панелі комутаційної

настінної вказано на рис. 3.

Рисунок 3
1 Клеми для для підімкнення надпалатних індикаторів;
2 Клеми для підімкнення кнопок виклику;
3 Загальний;
4 Роз'єми для підімкнення з'єднувального кабелю пульта

чергової медсестри;

9.3.  Розміщення та призначення органів  керування та індикації
кнопки виклику КВ-01, КВ-02 наведено на рис. 4
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Рисунок 4
1 Світловипромінювальний  індикатор  “ВИКЛИК”.  Свічення

даного індикатора свідчить про справність лінії зв'язку та
виклик чергової медсестри;

2 Кнопка «ВИКЛИК» для виклику чергової медсестри.

9.4  Розміщення  та  призначення  органів  керування  та  індикації
кнопки виклику КВ-03 наведено на рис. 5

Рисунок 5

1 Світловипромінювальний  індикатор  “ВИКЛИК”.  Свічення
даного індикатора свідчить про справність лінії зв'язку та
виклик чергової медсестри;

2 Кнопка «ВИКЛИК» для виклику чергової медсестри.
3 Дистанційна кнопка виклику чергової медсестри.

10.Порядок роботи

10.1 Підготовка до роботи
10.1.1. Встановіть пульт чергової медсестри на робочому місці, а

панель комутаційну настінну на стіні або іншому місці від-
повідно до проекту.

10.1.2. Встановіть кнопки виклику КВ-01 та КВ-03 у безпосередній
близості до ліжка,  з  метою забезпечення зручності  кори-
стування.  Надпалатні  табло НТ-01 біля дверей палати у
зручному для обзору місці. При використанні у санвузлах
вологозахищених  кнопок  виклику  КВ-02,  оберіть  місце
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встановлення не менш ніж 50 см від умивальника та душо-
вої  кабіни,  з  метою  уникнення  попадання  водяних
струменів та бризок.

10.1.3. Відкрутіть гвинти кріплення кришки комутаційної панелі та
зніміть її. Під'єднати лінії  кнопок виклику та надпалатних
індикаторів у відповідності до схеми, наведеної у додатку
до даного ТО.

10.1.4.  Встановіть кришку у попереднє положення та  закріпіть її
гвинтами кріплення.

10.1.5. З'єднайте пульт чергової медсестри та комутаційну панель
кабелями, що входять до комплекту постачання.

10.2. Робота з комплексом.
10.2.1.Переведіть  перемикач  «МЕРЕЖА»,  що розташований  на

боковій  панелі  пульта  чергової  медсестри,  у  положення
«Ввімкнено». При цьому на передній панелі пульта засвіти-
ться світловипромінювальний індикатор «ЖИВЛЕННЯ», що
свідчить про готовність комплексу до подальшої роботи.

10.2.2  Для  виклику  чергової  медсестри  натисніть  кнопку  «ВИ-
КЛИК»,  при  цьому  повинен  засвітитись  світловипроміню-
вальний індикатор кнопки «ВИКЛИК». На передній панелі
пульта чергової  медсестри повинен засвітитись світлови-
промінювальний  індикатор  «ТРИВОГА»  та  світлови-
промінювальний  індикатор «ПАЛАТА» з  номером лінії  по
який  було  отримано  виклик,  при  цьому  буде  лунати
звуковий сигнал. Над входом у палату (бокс) повинен засві-
титись надпалатний індикатор.

10.2.3.Для зняття виклику чергова медсестра повинна підійти до
пацієнта та відтиснути кнопку «ВИКЛИК», при цьому світло-
випромінювальний індикатор кнопки «ВИКЛИК» і надпалат-
ний індикатор повинні згаснути.

10.2.4.При  одночасному  отриманні  декількох  викликів  чергова
медсестра може  вимкнути  звуковий  сигнал  натисненням
кнопки «СИГНАЛ ВИМКН.».

11. Характерні несправності та методи їх усунення

11.1 У випадку відсутності індикації на передній панелі пульта чергової
медсестри, відсутності сигналу виклику або при відсутності індика-
ції виклику надпалатними індикаторами переконайтесь у прави-
льності виконання вимог р. 10 данного ТО.
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11.2.Якщо після виконання вимог п. 11.1 працездатність комплексу
не відновлено, переконайтесь у наявності напруги живлення у
мережі  та  цілісності  запобіжника,  а  також  цілісності  ліній
зв'язку. При виявленні перерахованих неполадок усуньте їх.

11.3.  Якщо  наведені  вище  заходи  недостатні  для  відновлення
працездатності комплексу, необхідно звернутися на підприє-
мство-виробник  для  проведення  гарантійного  або  післяга-
рантійного ремонту комплексу.

12. Технічне обслуговування

12.1.  Профілактичні  роботи проводяться з  метою забезпечення
нормальної роботи комплексу протягом строку його експлуа-
тування.
Рекомендована періодичність та види профілактичних робіт:
- візуальний огляд – кожні 3 місяці;
- зовнішня чистка – кожні 12 місяців.

12.2. При візуальному огляді зовнішнього стану комплексу переві-
рте працездатність органів управління, надійність під’єднан-
ня кабелів та проводів, відсутність пошкоджень.

12.3. Зовнішню чистку необхідно проводити легко зволоженою чи-
стою водою тканиною.

13. Правила зберігання

13.1.Збереження  працездатності  комплексу залежить  від  умов
його зберігання.

Якщо передбачається, що комплекс довгий час не буде
знаходитись в роботі, необхідна обов’язкова його підготовка
до зберігання, яка проводиться в наступному порядку:
- від'єднати пульт та панель комутаційну настінну від  
  мережі живлення;
- вичистити пульт від бруду та пороху;
- упакувати пульт та панель комутаційну настінну в        

           індивідуальну упаковку або щільно огорнути  
           поліетиленовою плівкою.
13.2.Комплекс  може зберігатися в опалюваних та неопалюваних

приміщеннях в наступних умовах:
- температура повітря від мінус 50°С до 50°С;
- відносна вологість до 98% при температурі 25°С і  нижче
без конденсації вологи.
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Примітка. Під час зберігання не допускається знаходжен-
ня в повітрі компонентів агресивного середовища.

Після зберігання комплекс підлягає огляду та перевірці.
Місця корозії необхідно зачистити та покрити лаком.

14. Транспортування

Транспортування комплексу повинно відповідати вимогам за
ГОСТ 15150 та  ТУ.У.20800889.001-97:

– температура від мінус 50 оС до 50 оС;
– відносна вологість (95±3) % при температурі 35 оС;
– удари з піковим ударним прискоренням до 98 м/с2, тривалі-

стю ударного імпульсу 16 мс в напрямку, позначеному на
тарі маніпуляційним знаком згідно з ГОСТ 14192 “Верх”;

– вібрація по групі N2 згідно з ГОСТ 12997 в напрямку,    по-
значеному на тарі маніпуляційним знаком
згідно з ГОСТ 14192 “Верх”.
Комплекс  повинен транспортуватись  в окремому пакованні

залізничним, авіаційним або автомобільним транспортом.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

транспортування комплексу в відсіках літаків, 
які не герметизовані і не опалюються.

При транспортуванні та зберіганні дозволяється складати в
висоту (або одна на одну) не більше 4-х транспортних паковань.
Розміщення  та  кріплення  в  транспортних  засобах  повинно
забезпечити їх  стійке положення,  виключити можливість взає-
мних ударів, а також ударів об стінки транспортних засобів.
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ДОДАТОК А
до технічного опису
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Розподільча коробка

“ Т ”
“ В ”
“ - ”  

-  клеми для підімкнення надпалатних індикаторів;
- клеми для підімкнення кнопок виклику;
- загальний;

 Рис А.2 Схема підімкнення кнопок виклику та надпалатних інди-
каторів до панелі комутаційної настінної

 Рис А.3 Розміщення клем надпалатних 
індикаторів та кнопок виклику
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1. Введение
Данное техническое описание и руководство по эксплуата-

ции (далее ТО) предназначено для персонала, который обслужи-
вает  или  монтирует комплекс  для  лечебных  учреждений
(далее комплекс).

ТО  включает  в  себя  все  данные  о  принципе  действия
комплекса и его составных частей, указания по его эксплуатации
и ремонту, а также условия эксплуатации, хранения и транспор-
тирования.
2. Назначение

Комплекс  предназначен для вызова пациентами дежурной
медсестры.

Рабочие условия эксплуатации комплекса:
- температура окружающей среды, °С    от минус 5 до 40
- относительная влажность воздуха, %, 

          не более                                                                                  95
- атмосферное давление, мм рт ст.                 от 630 до 800
- напряжение сети питания 

          переменного тока 50 Гц, В                         220 +22/-33

По исполнению комплекс предназначен для использования в
помещениях с искусственно регулируемыми климатическими
условиями.

3. Состав комплекса

Комплекс состоит  из пульта  дежурной медсестры КПЛ03 и
панели коммутационной настенной, соединенных кабелем.
 Комплекс предусматривает работу с 10, 20 и 30 линиями вы-
зова. Пульт устанавливается на рабочем месте дежурной медсе-
стры. Возможно  исполнение пульта для  настольной или настен-
ной установки.

Кнопки вызова КВ устанавливаются в палатах,  душевых и
санузлах в необходимом количестве. В зависимости от исполне-
ния подразделяются на кнопки КВ-01, которые устанавливаются в
палатах, кнопки КВ-02 (влагозащищенные), которые устанавлива-
ются в санузлах и душевых и КВ-03 для лежащих пациентов.

При  необходимости  комплекс  может  быть  укомплектован
надпалатными  индикаторами  НТ-01,  которые  устанавливаются
над входом в палаты, боксы и т. п.
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Панель  коммутационная  настенная  ПКН-03  обеспечивает
удобство подключения линий связи кнопок вызова и надпалатных
индикаторов к пульту дежурной медсестры.
4. Технические данные комплекса

Технические данные комплекса приведены в таблице 1.
Таблица 1

Параметр
Модель 

КПЛ03-10 КПЛ03-20 КПЛ03-30
Технические данные пульта дежурной медсестры СД03
Количество линий вызова 10 20 30
Суммарное количество подключаемых кнопок 
вызова, шт, не более 100

Количество кнопок вызова подключаемых на одну
линию вызова, шт,не более 10

Потребляемая мощность, ВА, не более 15
Напряжение питания переменного
тока частотой 50 Гц, В 

220 +22/-33

Габаритные размеры, мм, не более 265 × 55 × 230
Масса, кг, не более 1,5
Панель коммутационная настенная
Габаритные размеры, мм, не более 270 × 40 × 185
Технические данные кнопки вызова КВ-01, КВ-02, КВ-03
Габаритные размеры, мм, не более       66 × 66 × 40
Масса, кг, не более 0,2
Степень защиты оболочки КВ-01

ІР-21
КВ-02
ІР-43

КВ-03
ІР-21

Рекомендованный тип соединительного кабеля ТПП
Технические данные надпалатного индикатора НТ-01
Габаритные размеры, мм, не более  45 × 27
Рекомендованный тип 
соединительного кабеля ТПП

5. Построение комплекса и принцип работы 
Структурная схема комплекса приведена на рис. 1

Рисунок 1

15



Русский
язык

Узел питания обеспечивает питание и работу комплекса от
сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц.

Узел индикации  и управления обеспечивает индикацию по-
точного состояния комплекса и управление им во всех режимах его
работы.

Коммутатор входных и выходных сигналов обеспечивает ком-
мутацию входных сигналов, поступающих по линиям вызова, а так-
же включение надпалатных индикаторов при их наличии в составе
комплекса.

При нажатии кнопки вызова сигнал поступает на коммутатор
входных и выходных сигналов. Одновременно с этим коммутатор
подает сигнал включения надпалатного индикатора палаты из ко-
торой поступил вызов, и сигнал управления на узел индикации и
управления. При этом на передней панели пульта дежурной мед-
сестры загорается светодиодный индикатор с номером линии по
которой был получен вызов, раздается звуковой сигнал и мигает
светодиодный индикатор «ТРИВОГА».

6. Маркировка

Маркировка комплекса  соответствует  требованиям
ГОСТ 26828-88, чертежам и техническим условиям. Маркировка
содержит:

- наименование и (или) обозначение предприятия-  
  изготовителя;
- знак для товаров и услуг предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- номер ТУ;
- порядковый номер;
- дату выпуска.
Возле  органов  управления  нанесены  надписи  и  (или)

обозначения, которые указывают на их назначение.

7. Общие указания по эксплуатации

При получении комплекса со склада выдержите его не менее
2-х часов в нормальных климатических условиях.

После хранения  в  условиях повышенной  влажности перед
включением комплекса выдержите его в нормальных климатиче-
ских условиях на протяжении 12 часов.
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Комплекс  должен быть установлен в месте, удобном для об-
служивания, эксплуатации и ремонта с выполнением требований
пожарной безопасности. 

К обслуживанию комплекса допускается персонал, который
изучил строение комплекса и прошел инструктаж по технике без-
опасности.

8. Указания по техники безопасности

 8.1 По  способу  защиты  от  поражения  электрическим  током
комплекс и его составные части относятся к классу I в соот-
ветствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

 8.2 При установке комплекса на месте эксплуатации и при работе
с ним обязательно подключите 3-проводный кабель питания
комплекса к розетке с проводом защитного заземления.

9. Размещение органов управления и индикации

9.1 Размещение органов управления и индикации на передней и
боковых панелях пульта дежурной медсестры приведены на
рис. 2.

Рисунок 2
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1 Светодиодный индикатор «ЖИВЛЕННЯ» (Питание) зеленого
цвета свидетельствует о наличии напряжения питания
комплекса;

2 Светодиодный индикатор «ТРИВОГА» (Тревога) красного цве-
та свидетельствует о вызове дежурной медсестры;

3 Кнопка «СИГНАЛ ВИМКН.» (Сигнал выключен) для отключе-
ния звукового сигнала вызова;

4 Светодиодные индикаторы «ПАЛАТА  ПАЛАТА 10 (20, 30)»
(Палата  Палата 10 (20, 30))  желтого цвета, свидетельствуют
о вызове дежурной медсестры с индикацией номера линии по
которой был произведен вызов;

5 Кабель питания ~220 В 50 Гц;
6 Предохранитель «FUSE 0,25 А»;
7 Переключатель «МЕРЕЖА» (Питание) для включения / вы-

ключения питания комплекса.

9.2 Размещение органов коммутации на задней панели коммута-
ционной настенной приведены на 3.

Рисунок 3

1 Клемы для подключения надпалатных индикаторов;
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2 Клеммы для подключения кнопок вызова;
3 Общий;
4 Разъемы для подключения соединительного кабеля пульта

дежурной медсестры;
9.3 Размещение органов управления и индикации на кнопке вызо-

ва КВ-01, КВ-02 приведены на рис 4.

Рисунок 4
1 Светодиодный  индикатор  “ВИКЛИК”  (Вызов).  Свечение

данного  индикатора свидетельствует о исправности линии
связи и вызове дежурной медсестры;

2 Кнопка «ВИКЛИК» (Вызов) для вызова дежурной медсе-
стры.

9.4.  Размещение органов управления и индикации на кнопке вы-
зова КВ-03 приведены на рис. 5

Рисунок 5

1 Светодиодный  индикатор  “ВИКЛИК”  (Вызов).  Свечение
данного  индикатора свидетельствует о исправности линии
связи и вызове дежурной медсестры;

2 Кнопка «ВИКЛИК» (Вызов) для вызова дежурной медсестры;
3 Дистанционная кнопка вызова дежурной медсестры.

10. Порядок работы
10.1 Подготовка к работе
10.1.1Установите пульт дежурной медсестры на рабочем месте, а

панель коммутационную настенную на стене или в другом
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месте в соответствии с проектом.
 10.1.2.Установите кнопки вызова КВ-01 и КВ-03 в непосредствен-

ной близости от кроватей, с целью обеспечения удобства
пользования. Надпалатные табло НТ-01 у дверей палаты
в удобном для обзора месте. При использовании в сан-
узлах влагозащищенных кнопок  вызова КВ-02, выберите
место установки не менее 50 см от умывальника и душе-
вой  кабины,  во  избежание  попадания  водяных  струй  и
брызг.

10.1.3. Открутите винты и снимите крышку коммутационной пане-
ли. Подсоедините линии кнопок вызова и надпалатных ин-
дикаторов в соответствии со схемой,  приведенной в  до-
полнении к данному ТО.

10.1.4.Установите крышку в исходное положение и закрепите ее.
10.1.5.Соедините  пульт  дежурной  медсесты с  коммутационной

панелью кабелями, которые входят в комплект поставки.  
10.2. Работа с комплексом.
10.2.1.Переведите переключатель “МЕРЕЖА”,  который располо-

жен на боковой панели пульта дежурной медсестры в по-
ложение “Включено”. При этом на передней панели пульта
засветится светодиодный индикатор  “ЖИВЛЕННЯ”,  кото-
рый свидетельствует о готовности комплекса к дальней-
шей работе.

10.2.2.  Для  вызова  дежурной медсестры  нажмите  кнопку  “ВИ-
КЛИК” , при этом должен засветиться светодиодный инди-
катор кнопки “ВИКЛИК”. На передней панели пульта  дол-
жен  засветиться  светодиодный  индикатор  “ТРИВОГА”  и
светодиодный индикатор “ПАЛАТА” с номером линии по
которой был произведен вызов,  при этом будет звучать
звуковой сигнал. Над входом в палату (бокс) должен за-
светиться надпалатный индикатор (при наличии).

10.2.3. Для снятия вызова дежурная медсестра должна подойти к
пациенту и отжать кнопку “ВИКЛИК”, при этом светодиод-
ный индикатор кнопки “ВИКЛИК” и надпалатный индикатор
должны погаснуть.

10.2.4.  При одновременном получении  нескольких  вызовов  де-
журная медсестра может выключить звуковой сигнал на-
жатием кнопки “СИГНАЛ ВИМКН.”.
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11. Характерные неисправности и методы их устранения
11.1 У случае отсутствия индикации на передней панели пульта, от-

сутствия сигнала вызова или при отсутствии индикации 
вызова надпалатными индикаторами убедитесь в правильности
выполнения требований р. 10 данного ТО.

11.2. Если после выполнения требований п. 11.1 работоспособность
комплекса не восстановлена, убедитесь в наличии напряжения
питания и целостности предохранителей, а также целостности
линий связи. При обнаружении перечисленных неполадок устра-
ните их.

11.3.  Если  вышеприведенные  мероприятия  недостаточны  для
восстановления работоспособности комплекса, необходимо
обратиться к предприятию-изготовителю для проведения га-
рантийного или послегарантийного ремонта комплекса.

12. Техническое обслуживание
 12.1 Профилактические работы проводятся с целью обеспечения

нормальной работы комплекса на протяжении срока его экс-
плуатации.  Рекомендуемая  периодичность  и  виды профи-
лактических работ:
- визуальный осмотр – каждые 3 месяца;

            - внешняя очистка – каждые 12 месяцев.
 12.1 При осмотре внешнего состояния комплекса проверьте ра-

ботоспособность органов управления,  надежность подклю-
чения кабелей и проводов, отсутствие повреждений.

 12.2 Внешнюю очистку необходимо проводить слегка увлажнен-
ной чистой водой тканью.

13. Правила хранения
13.1 Сохранение работоспособности комплекса зависит от усло-

вий его хранения.
Если предполагается, что комплекс длительное время не

будет находиться в работе, необходима обязательная его под-
готовка к хранению, которая проводится в следующем порядке:
- отключите пульт и панель комутационную настенную от 
  сети питания;
- очистите пульт от пыли и грязи;
- упакуйте пульт в индивидуальную упаковку плотно  
  заверните в полиэтиленовую пленку.
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13.2 Комплекс может храниться в отапливаемых и неотапливае-
мых помещениях в следующих условиях:
✔ температура воздуха от минус 50°С  до 50°С;
✔ относительная влажность до 98% при температуре 25 °С

и ниже без  конденсации влаги.
Примечание. Во время хранения не допускается нахо-

ждение в воздухе компонентов агрессивной среды.
После  хранения  комплекс  подлежит  осмотру  и  про-

верке. Места коррозии необходимо зачистить и покрыть ла-
ком.

14. Транспортирование

Транспортирование  комплекса  должно  соответствовать
требованиям ГОСТ 15150 и ТУ У 31.6-20800889-005:2007:

✔ температура от минус 5 °С до 50 °С;
✔ относительная влажность (95±3) % при температуре 35 °С;
✔ удары с пиковым ударным ускорением до 98 м/с2, 

продолжительностью ударного импульса 16 мс в направ-
лении, обозначенном на таре манипуляционным знаком в
соответствии с ГОСТ 14192 «Верх»;

✔ вибрация по группе N2 по ГОСТ 12997 в направлении,
обозначенном на таре манипуляционным знаком в соот-
ветствии с ГОСТ 14192 «Верх».

Комплекс  должен  транспортироваться  в  индивидуальной
упаковке  железнодорожным,  авиационным или  автомобильным
транспортом.

ЗАПРЕЩЕНО!

транспортирование комплекса в отсеках самолетов, 
которые не герметизированы и не отапливаются.

При транспортировании и хранении разрешается складиро-
вать в высоту (или одна на одну) не более 4-х транспортных упако-
вок. Размещение и крепление в транспортных средствах должно
обеспечить их устойчивое положение, которое исключает возмож-
ность взаимных ударов,  а  также ударов  о  стенки транспортных
средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
к техническому описанию
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Распределительная коробка

“ Т ” - клеммы для подключения надпалатных индикаторов;
“ В ” - клеммы для подключения кнопок вызова;
“ - ” - Общий;

 Рис А.2 Схема подключения кнопок вызова и надпалатных инди-
каторов к панели коммутационной настенной

Рис А.3 Схема подключения кнопок вызова и надпалатных инди-
каторов к пульту дежурной медсестры
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Комплекс для лікарняних
закладів КПЛ03 

у складі:

Комплекс для лечебных
учреждений КПЛ-03

в составе:

1. Пульт чергової медсестри 1. Пульт дежурной медсестры

СД03-____      № __________________________________– ____  шт

СД03-____      № __________________________________– ____  шт

СД03-____      № __________________________________– ____  шт

2. Кнопка виклику 2. Кнопка вызова

КВ-01              № __________________________________– ____  шт

КВ-02              № __________________________________– ____  шт

КВ-03              № __________________________________– ____  шт

3. Панель комутаційна настінна 3. Панель коммутационная настенная

ПКН03-____      № __________________________________– ____  шт

ПКН03-____      № __________________________________– ____  шт

ПКН03-____      № __________________________________– ____  шт

4. Надпалатний індикатор 4. Надпалатный индикатор

НТ-01     № ___________________________________– ____  шт

5. Технічний опис 
     та настанова щодо
     експлуатування  - 1 шт

 5. Техническое описание 
      и руководство 
      по эксплуатации  - 1 шт

 6. Паковання  - 1 шт  6. Упаковка  - 1 шт

відповідає вимогам:
- ТУ У 31.6-20800889-005:2007;

та визнаний придатним 
до екплуатування

соответствует требованиям:
- ТУ У 31.6-20800889-005:2007;

и признан пригодным 
к эксплуатации.

Дата виготовлення Дата выпуска

_____________________________
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Представник ВТК Представитель ОТК

______________________ / ________________________ /

                                                   М. П.

Свідоцтво про пакування Свидетельство об упаковке
Комплекс запаковано у відповід-

ності з вимогами технічної докумен-
тації

Комплекс упакован в соответствии с
требованиями технической докумен-

тации.
Дата пакування Дата упаковки

_____________________________

Гарантії виробника Гарантии изготовителя
Виробник  гарантує  відповідність
якості  комплексу  вимогам
ТУ  У  31.6-20800889-005:2007  при
дотриманні споживачем умов тран-
спортування, зберігання, монтува-
ння,  налагодження  та  експлуату-
вання. Гарантійний термін експлуа-
тування становить 18 місяців з дня
впровадження в експлуатування в
межах гарантійного терміну збері-
гання комплексу.  Гарантійний тер-
мін зберігання – 2 роки з дня виго-
товлення комплексу.

Изготовитель гарантирует  соответ-
ствие  качества  комплекса  требова-
ниям ТУ У 31.6-20800889-  005:2007
при соблюдении потребителем усло-
вий  транспортирования,  хранения,
мон-тажа,  наладки  и  эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации со-
ставляет 18 месяцев со дня введе-
ния в эксплуатацию в границах  га-
рантийного срока хранения комплек-
са. Гарантийный срок хранения – 2
года со дня изготовления комплекса.

Дата введення в експлуатування Дата введения в эксплуатацию
______________________________

НАША АДРЕСА:

Україна, 79019, м. Львів 
вул. Жовківська, 30 Д

ТзОВ НВП “Електроприлад”
Телефон: +38 (032) 297-06-40, 
                +38 (032) 294-88-33 

Факс: +38 (032) 294-86-91 
E-mail: info@vellez.ua

http://www.vellez.ua  

НАШ АДРЕС:

Украина, 79019, г. Львов 
ул. Жовкивська, 30 Д

ООО НПП “Електроприлад”
Телефон: +38 (032) 297-06-40, 
                +38 (032) 294-88-33 

Факс: +38 (032) 294-86-91 
E-mail: info@vellez.ua

http://www.vellez.ua  
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