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Modulair
productconcept

Historie

Eisen van 
DIN VDE 0834

1.1 Het Gira Oproepsysteem 834 Plus

Het Gira Oproepsysteem 834 Plus is een universeel 
inzetbare oproepinstallatie met spraakfunctie die 
voldoet aan alle veiligheidstechnische eisen van 
DIN VDE 0834. Alle apparaten zijn gebaseerd op 
het modulaire productconcept Gira Systeem 55. 
Daarmee passen de basiselementen in gangbare 
inbouwdozen. De apparaten van het Gira Oproepsys-
teem 834 Plus kunnen worden gecombineerd met 
de afdekramen van de Gira schakelaarprogramma's 
Standaard 55, E2, Event en Esprit en via een over-
gangsplaat ook met E22 en F100.

Een oproepinstallatie is een visueel of visueel-akoes-
tisch systeem waarmee

•  personen naar de locatie van de oproepactivering 
kunnen worden geroepen

•  personen en / of personengroepen kunnen worden 
gezocht

•  informatie (b.v. van medische apparaten voor 
bewaking van vitale functies) kan worden doorge-
geven.

Oproepinstallaties en hun kenmerken zijn al meer 
dan 100 jaar bekend. Overeenkomstig de techni-
sche mogelijkheden van die tijd werden de eerste 
installaties gerealiseerd met centrale weergaven (als 
wandtableau) waarop valkleprelais de oproeplocatie 
aanduidden. Vrij snel werden dergelijke "oproepin-
stallaties" ook op andere gebieden toegepast, onder 
andere in de hotelbranche.

DIN VDE 0834 definieert met name de toepassings-
gebieden voor het installeren, wijzigen, uitbreiden, 
controleren en het gebruik van oproepinstallaties. 
Het Gira Oproepsysteem 834 Plus mag worden 
gebruikt op de toepassingsgebieden die door deze 
norm worden gedefinieerd. Dit zijn onder andere:

• ziekenhuizen

•  verzorgingsinstellingen, -afdelingen en "soortge-
lijke inrichtingen"

• bejaarden- en seniorenwooncomplexen

1  Inleiding
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Openbare en 
privétoepassingen

"Soortgelijke 
inrichtingen"

In het verleden waren oproepinstallaties qua onder-
werpen en begrippen altijd gericht op de toepassing 
"ziekenhuis". Daardoor bleven echter vele openbare 
en privétoepassingen buiten beschouwing 

Zo werden bijvoorbeeld bij het ontwerp van prak-
tisch alle ambulante medische inrichtingen – ook 
bij ruimten voor ambulante operaties met verkoe-
verzones – de normeisen buiten beschouwing 
gelaten. Omdat beide gebieden niet vallen onder 
een vergunningsverplichting, kunnen de verantwoor-
delijk instanties voor arbeidsomstandigheden en ar-
beidsveiligheid hierop vaak geen invloed uitoefenen 
doordat zij niet op de hoogte zijn van het bestaan 
van dergelijke arbeidsplaatsen.

Daarnaast zijn oproepinstallaties ook aan te raden 
in productieomgevingen waarbij mechanische 
bewerkingen (draaien, frezen, stansen, e.d.), warmte 
of koude (bakkerijen, koelhuizen, enz.) of chemische 
en / of fysieke invloeden een bedreiging voor de 
gezondheid kunnen vormen. Deze risico's kunnen 
worden geïdentificeerd door middel van een risico-
inventarisatie & -evaluatie.

Kenmerkend voor de in de norm als "soortgelijke 
inrichtingen" aangeduide ruimten is dat bij het 
bedoelde gebruik niet continu "toezichthoudend 
personeel" aanwezig is. Dat houdt tevens in dat hulp 
– zo nodig door derden – moet worden ingeroepen 
wanneer gezondheidsschade of andere risico's voor 
personen tot een noodsituatie kunnen leiden.
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Overige toepas-
singsgebieden 

Toepassing onder 
"vereenvoudigde" 
installatie-
omstandigheden

Actualiteit 
van normen, 
richtlijnen en 
voorschriften 
controleren

De aanduiding "soortgelijke inrichtingen" leidt tot an-
dere toepassingsgebieden waarop het Gira Oproep-
systeem 834 Plus zou moeten worden toegepast:

• scholen, kinderdagverblijven

•  openbare toiletten bij openluchtvoorzieningen, 
openluchtzwembaden

•  toiletten in "openbare gebouwen" zoals kantoren, 
musea, warenhuizen

• natte ruimten in bedrijven

•  werkplekken met bijzondere risico's

Daarnaast is toepassing van het Gira Oproepsysteem 
834 Plus aan te raden onder vereenvoudigde en 
voordelige installatie-omstandigheden op vele gebie-
den van het dagelijkse leven waarbij DIN VDE 0834 
niet verplicht hoeft te worden toegepast. 

Voorbeelden hiervan zijn:

• mindervalidentoiletten

• rustruimten

• privé- / zelfstandige woonunits

• artsenpraktijken

Meer informatie over de wettelijke eisen aan een 
oproepinstallatie vindt u in het hoofdstuk "Wettelijke 
grondbeginselen" op pagina 33.

De in deze systeemgrondbeginselen genoemde 
normen, richtlijnen en voorschriften komen overeen 
met de actuele stand bij het ter perse gaan. Contro-
leer daarom de actualiteit van deze informatie voor 
invoering van een oproepsysteem.
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1.2 Systeemopbouw

Dankzij de modulaire systeemopbouw is het Gira 
Oproepsysteem 834 Plus zowel geschikt voor kleine 
installatie met slechts een paar kamers als voor grote 
inrichtingen met verschillende wooneenheden of 
stations. Bij deze grote installaties wordt dan ook de 
systeembesturingscentrale Plus toegepast waarmee 
verplegingsactiviteiten zoals oproepen en aanwezig-
heid in kamers kunnen worden geregistreerd.

Compacte installaties met slechts enkele kamers, 
zoals b.v. een artsenpraktijk of een klein behandel-
centrum, kunnen zonder systeembesturingscentrale 
Plus worden gerealiseerd. Een stationscentrale 
Plus neemt dan de volledige functionaliteit van de 
systeembesturingscentrale op zich, met uitzondering 
van de uitbreidingsmogelijkheden voor DECT-tele-
fooninstallaties, VoIP-systemen, brandmeldcentrales 
of elektrische luidsprekerinstallaties.

Kleine installatie
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De bovenliggende besturingseenheid voor het Gira 
Oproepsysteem 834 Plus in grote installaties is de 
systeembesturingscentrale Plus. Via een Ethernet-
kabel staat deze in verbinding met de stationscen-
trales Plus. Optioneel kan de systeembesturings-
centrale Plus met diverse softwaremodules worden 
uitgebreid. Zo kunnen DECT-telefooninstallaties, 
VoIP-systemen, brandmeldcentrales en elektrische 
luidsprekerinstallaties in het systeem worden geïn-
tegreerd.

De stationscentrale verbindt alle apparaten, die via 
de stationsbus resp. de kamerbus zijn aangesloten, 
met de systeembus (834 Plus LAN).

Via de systeembesturingscentrale Plus kunnen maxi-
maal 26 stations worden gekoppeld.

Grote installatie
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Stations-
centrale

Dienstruimte 
met Control 9

Kamer met 
spraakfunctie

Kamer zonder 
spraakfunctie

Oproepsys-
teem-switch

Gangdis-
play

I / O-
module

Afb. 1: Opbouw van een kleine installatie
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Extern LAN
Assistent +
Timeserver
(NTP)

 

Afb. 2: Opbouw van een grote installatie 

Systeembestu-
ringscentrale 
Plus

Stations-
centrale

Dienstruimte 
met Control 9

Kamer met 
spraak-
functie

Kamer zonder 
spraakfunctie

Oproep-
systeem-
switch

Gangdis-
play

I / O-
module

Stations-
centrale

Dienstruim-
te zonder 
Control 9

Kamer met 
spraak-
functie

Kamer zonder 
spraakfunctie

Oproep-
systeem-
switch

Gangdis-
play

I / O-
module

DECT VoIP Brand-
meldin-
stallatie

Elektrische 
luidspreker-
installatie
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1.3 Apparaten in de kamer en op de gang

De kamerterminal is de centrale bedieningseenheid 
voor patiënten- en bewonerskamers. Grote knop-
pen zijn bedoeld voor aanwezigheidsmarkering van 
verplegend personeel en arts en voor oproep- / nood-
oproepactivering. Een geïntegreerde dotmatrixdis-
play met achtergrondverlichting toont daarbij de 
belangrijkste informatie. 

Voor kamers zonder spraakfunctie kan de kamer-
module met oproep- en aanwezigheidsknop worden 
gebruikt. Deze vervult dan dezelfde bewakingsfunc-
ties als de kamerterminals. 

Bij het bed kunnen oproepactivering en aanwezig-
heidsmarkering met de oproep- en uitschakelknop 
met externe aansluiting resp. met de oproepknop 
met externe aansluiting en diagnoseaansluiting wor-
den gerealiseerd. De spraakfunctie bij het bed kan 
bij gebruik van een kamerterminal met een spraak-
module Plus en het patiëntenhandapparaat met 
spraakfunctie worden gerealiseerd. Hiermee is ook 
"discreet spreken" mogelijk. De externe aansluiting 
is bedoeld voor aansluiting van losse oproepknop-
pen, patiëntenhandapparaten met spraakfunctie of 
draadloze sets. 

Om defecten aan losse oproepknoppen en pati-
entenhandapparaten te voorkomen, wordt een 
veiligheidsadapter toegepast die bij overmatige 
trekspanning op de aansluitkabel vanzelf loslaat. Via 
de diagnoseaansluiting op oproepknoppen of op-
roep- en uitschakelknoppen met diagnoseaansluiting 
kunnen medisch-technische apparaten worden aan-
gesloten voor activering van een diagnoseoproep.

Patiënten- of 
bewonerskamer
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Kamerterminal artsoproep 
en aanwezigheid 2 met 
spraakmodule Plus

Kamermodule met oproep- 
en aanwezigheidsknop 
Plus

Oproepknop Plus

Aanwezigheidsknop groen, 
geel Plus

Artsoproepknop Plus

Afb. 3  Kamerapparaten als voorbeeld in het schake-
laarprogramma Gira E2, zuiver wit glanzend
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Afb. 4  Kamerapparaten als voorbeeld in het schakelaar-
programma Gira E2, zuiver wit glanzend

Het trekdrukcontact Plus en de pneumatische 
oproepknop Plus zijn bedoeld voor oproep- / nood-
oproepactivering in toiletten en natte cellen. Ze zijn 
voorzien van een 2,5 m lang trekkoord resp. met 
een 2,3 m lange heldere kunststof slang en van 
kalmeringsverlichting in de afdekking. In deze ruim-
ten moet tevens de uitschakelknop, optioneel met 
spraakmodule Plus, worden geïnstalleerd zodat de 

Toilet of natte cel

Oproepknop met externe 
aansluiting, spraakmodule 
Plus

Losse oproepknop

Oproep- en uitschakelknop  
met externe aansluiting en 
diagnoseaansluiting Plus, 
spraakmodule Plus

Patiëntenhandapparaat 
met spraakfunctie

Oproep- en uitschakelknop 
met externe aansluiting 
Plus, spraakmodule Plus
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geactiveerde oproep in het toilet of de natte cel door 
het verplegend personeel kan worden uitgescha-
keld. Het trekdrukcontact kan in elke inbouwstand 
worden gemonteerd, b.v. ook tegen het plafond. 
Wanneer iemand hulp nodig heeft, is het drukcon-
tact direct bereikbaar.

Afb. 5  Kamerapparaten als voorbeeld in het schakelaar-
programma Gira E2, zuiver wit glanzend

Uitschakelknop met 
spraakmodule Plus

Oproep- en uitschakel-
knop Plus

Pneumatische 
oproepknop Plus

Uitschakelknop Plus

Trekdrukcontact Plus
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3.12

 
 
Station A

De kamersignaallampen zijn op de gang in de buurt 
van de deur aangebracht en zijn bedoeld voor 
weergave van informatie. Elke kleur heeft daarbij 
conform DIN VDE 0834 zijn eigen betekenis: de rode 
aanduiding is b.v. voor de noodoproep, de rode en 
witte aanduiding voor de toiletoproep. De groene 
aanduiding markeert aanwezigheid 1 en de gele 
aanduiding aanwezigheid 2. De gangdisplays zijn 
dubbelzijdig verkrijgbaar voor plafondbevestiging en 
enkelzijdig voor bevestiging aan de wand. Beide ap-
paraten zijn voorzien van een LED-display met 13 tot 
15 posities. Met de deurmodule kan vanaf de gang 
een spraakverbinding tot stand worden gebracht 
met de dienstruimte van een gesloten afdeling, b.v. 
een IC- of quarantainestation.

Afb. 6  Apparaten op de gang als voorbeeld in het scha-
kelaarprogramma Gira E2, zuiver wit glanzend

Gang

Kamersignaallamp rood, 
wit, geel, groen Plus

Kamersignaallamp rood, 
wit, geel, groen met 
naambordje Plus

Deurmodule spraak  
834 Plus
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1.4 Apparaten in de dienstruimte

De centrale bedieningseenheid voor de dienstruimte 
is de dienstruimteterminal artsoproep en aanwezig-
heid 2 Plus. Hier komt alle informatie uit de diverse 
kamers samen. Daarnaast kan via de dienstruim-
teterminal met de kamers worden gesproken. Een 
geïntegreerde dotmatrixdisplay met achtergrondver-
lichting toont de belangrijkste informatie.

  Afb. 7  Apparaten in de dienst-
ruimte als voorbeeld in 
het schakelaarprogramma 
Gira E2, zuiver wit glan-
zend

Dienstruimte-
terminal

Gangdisplay dubbelzijdig 
Plus

Gangdisplay Plus 

Dienstruimteterminal  
artsoproep en aanwezig-
heid 2 Plus met spraak-
module Plus

Kamermodule met op-
roep- en aanwezigheids-
knop Plus
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De Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus 
biedt vele aanvullende functies die voor nog meer 
comfort en efficiëntie zorgen bij de communicatie 
van de verpleging met het Gira Oproepsysteem 
834 Plus. Zo kunnen b.v. spraakverbindingen met 
afzonderlijke bedden of kamers tot stand worden 
gebracht, oproepen worden beantwoord, medede-
lingen worden omgeroepen, samenschakelingen 
worden gerealiseerd, oproepen overzichtelijk naar 
prioriteit gesorteerd worden weergegeven, storings-
meldingen worden uitgelezen, loggegevens van een 
station worden verzameld en de aanwezigheid van 
het personeel in de kamers worden weergegeven. 
Via twee vrij configureerbare snelkeuzetoetsen zijn 
veelgebruikte functies altijd direct bereikbaar.

Afb. 8:  Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus, 
glas wit

Gira Control 9 
dienstruimte- 
terminal 834 Plus
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1.5 Systeemapparaten van de installatie

De systeembesturingscentrale Plus stuurt en con-
troleert het complete Oproepsysteem 834 Plus. Via 
de systeembus (834 Plus LAN) staat het apparaat in 
verbinding met de stationscentrales (maximaal 26) 
en evt. met Gira Control 9 dienstruimteterminals 834 
Plus. 

Alle in het oproepsysteem aanwezige apparaten 
worden automatisch herkend. Achteraf kunnen ap-
paraten aan het oproepsysteem worden toegevoegd 
en eruit verwijderd. 
De systeembesturingscentrale Plus is direct klaar 
voor gebruik. Aanvullende instellingen kunnen via de 
configuratie-assistent (software) met de configuratie-
PC (laptop) worden uitgevoerd. 

•  Centrale configuratie bij de ingebruikstelling van 
een installatie, b.v. toekenning van namen aan 
kamers. 

•  Vorming van organisatorische eenheden, station(s) 
splitsen / stationszones samenschakelen (verbin-
den). 

• Stationsoverkoepelende diagnosefuncties.

•  Aansturing van de visuele en akoestische oproep-
verwerking.

•  Bewaking van de aangesloten apparaten en beka-
beling.

•  Registratie van oproepen en aanwezigheid op 
verschillende niveaus: station, groep, kamer.

•  Vrijgeven van aanvullende functies, zoals DECT, 
brandmeldinstallatie, elektrische luidsprekerinstal-
latie en VoIP.

Systeembestu-
ringscentrale Plus
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De stationscentrale Plus van het Gira Oproep-
systeem 834 Plus stuurt en controleert de op 
de stationsbus aangesloten apparaten zoals b.v. 
kamerterminals met en zonder spraakmodule. Via de 
systeembus (834 Plus LAN) staat het apparaat evt. in 
verbinding met de systeembesturingscentrale (instel-
ling "grote installatie" in de configuratie-assistent). 

Het Gira Oproepsysteem 834 Plus kan ook vanuit 
een enkele stationscentrale Plus zonder systeembe-
sturingscentrale worden gestuurd en gecontroleerd 
(instelling "kleine installatie" in de configuratie- 
assistent. 

Alle in het systeem aanwezige apparaten worden 
automatisch herkend. Achteraf kunnen apparaten 
aan het oproepsysteem worden toegevoegd en eruit 
verwijderd. 
De stationscentrale Plus is direct klaar voor gebruik. 
Aanvullende instellingen kunnen via de configuratie-
assistent op het apparaat worden uitgevoerd.

•  Centrale configuratie bij de ingebruikstelling van 
een installatie met slechts één stationscentrale, b.v. 
toekenning van namen aan kamers.

•  Vorming van organisatorische eenheden, stations 
opsplitsten / stationszones samenschakelen (verbin-
den).

•  Aansturing van de visuele en akoestische oproep-
verwerking.

•  Bewaking van de aangesloten apparaten en beka-
beling.

•  Registratie van oproepen en aanwezigheid op 
verschillende niveaus: station, groep, kamer.

Stationscentrale 
Plus
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De oproepsysteem-switch is bedoeld om sys-
teembesturingscentrale, stationscentrales en Gira 
Control 9 dienstruimteterminals 834 Plus te kop-
pelen. Denk er bij het ontwerp aan dat elke Control 9 
dienstruimteterminal 834 Plus aan een dienstruimte-
terminal moet worden toegewezen. Dit is een eis uit 
DIN VDE 0834.

1.6 Voeding van het systeem

Het Oproepsysteem 834 Plus wordt gevoed met 
24 V gelijkspanning.

 
 

Wanneer het betreffende gebouw is voorzien van 
een centrale, onderbrekingsvrije voeding (230 V), 
dan kunnen de netgelijkrichters (art. nrs.: 5981 00 
en 5998 00) zonder eigen onderbrekingsvrij voeding 
(UPS) worden gebruikt. Wanneer geen centrale UPS 
beschikbaar is, moet de netgelijkrichter met UPS 
(art. nr.: 5999 00) worden gebruikt.

 

Oproepsysteem-
switch

  Let op: zorg voor een gegarandeerde, on-
derbrekingsvrije voeding!

  De apparaten van het Oproepsysteem 834 
Plus moeten onderbrekingsvrij van span-
ning worden voorzien! (zie hiertoe ook 
DIN VDE 0834, Deel 1)
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Voor het Oproepsysteem 834 Plus zijn onderstaande 
gelijkspanningsvoedingen beschikbaar:

Afbeelding Aanduiding Beschrijving Montage-
locatie

Netgelijkrichter 
Plus (NG+)
Art. nr.  
5981 00

Conform EN 
60950-1
Ingang:  
230 V AC
Uitgang:  
24 V DC / 6 A

Technische 
ruimte
·  Montage in  
onderverdeel-
kast / DIN-
profielrail

Netgelijkrichter 
Plus opbouw 
(NGA+)
Art. nr.  
5998 00

Conform EN 
60950-1
Ingang:  
230 V AC
Uitgang:  
24 V DC / 6 A

Technische 
ruimte
·  Opbouwmon-
tage

Netgelijkrich-
ter UPS Plus 
(NGU+)

Conform EN 
60950-1
Ingang: 
230 V AC
Uitgang: 
24 V DC / 6 A
Accu's: 
2 x 12 V / 12 Ah
Zelfbewakend.

Technische 
ruimte
·  Opbouwmon-
tage

Accu's voor 
netgelijkrichter 
UPS
Art. nr.  
5991 00

Conform EN 
60950-1
2 x 12 V / 12 Ah

Technische 
ruimte
·  Opbouwmon-
tage

   Let op: zekeringautomaat voorzien!

  De netvoeding moet worden aangesloten via 
een zekeringautomaat, type D, max. 16 A.
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Oproepinstallaties zijn elektrische installaties voor 
veiligheidsdoeleinden conform DIN VDE 0100-560. 
Daarom moeten zij bij een storing van de algemene 
stroomvoorziening worden gevoed met een speci-
ale stroombron voor veiligheidsdoeleinden. Deze 
stroombron moet de voeding van de oproepinstal-
latie uiterlijk 15 seconden na uitval van de algemene 
stroomvoorziening overnemen en deze gedurende 
ten minste een uur in bedrijf houden.
Een uitval van de algemene stroomvoorziening naar 
de voeding moet worden gemeld.

Voor het Gira Oproepsysteem 834 Plus zijn voedin-
gen beschikbaar met geïntegreerde reservevoeding 
conform de eisen van DIN VDE 0100-560:2007-12 
en DIN VDE 0834. Zowel voor de systeembestu-
ringscentrale Plus als voor alle stationscentrales Plus 
moeten eigen voedingen worden voorzien. Uitslui-
tend bij toepassing in hetzelfde brandcompartiment 
mogen ze bij voldoende capaciteit op één voeding 
worden aangesloten. 

De voedingen moeten vast op het elektriciteitsnet 
worden aangesloten; aansluiting met behulp van 
connectoren is niet toegestaan. 

Aansluiting moet geschieden met eigen stroomkrin-
gen voorzien van eigen overstroombeschermings-
voorzieningen met of zonder aardlekschakelaar. 
Aansluiting van systeemvreemde arbeidsmiddelen 
op deze stroomkringen is niet toegestaan. Om de 
installatie uit te schakelen moet op het vaste elek-
triciteitsnet een alpolige schakelvoorziening worden 
voorzien.

Als plaatsings- of montagelocatie moet een pas-
sende locatie worden geselecteerd, die uitsluitend 
toegankelijk is voor elektromonteurs of Vakbekwame 
Personen. Om gezondheidsschade van personen 
door dampen e.d. te voorkomen, moet de montage-
locatie voldoende geventileerd zijn.

Stroomvoorzie-
ning bij storingen 

Stroomvoorzie-
ning van het Gira 
Oproepsysteem 
834 Plus

Plaatsings- of 
montagelocatie
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1.7 Accessoires

De I / O-modules zijn bedoeld voor koppeling van 
externe installaties resp. technische alarmmeldingen 
aan het Gira Oproepsysteem 834 Plus en voor het 
schakelen van externe apparaten. 

Daarbij dienen de ingangen voor koppeling van 
externe installaties en technische alarmmeldingen  
(b.v. brandmeldinstallatie, liftalarm, veiligheidsver-
lichting, deurbel, enz.). De uitgangen dienen voor 
het schakelen van externe apparaten, zoals lampen, 
deurmagneten, hoorns, enz.
De aansturing verloopt conform de configuratie in 
de configuratie-assistent van de systeembesturings-
centrale Plus (grote installatie) of de stationscentrale 
Plus (kleine installatie).

Er zijn twee verschillende I / O-modules beschikbaar:

•  I / O-module stationsbus inbouw: beschikt over 
2 ingangen en 2 uitgangen.

•  I / O-module stationsbus opbouw (DIN-rail): be-
schikt over 8 ingangen en 8 uitgangen.

Met behulp van een stroomimpulsrelais kan ver-
lichting worden geschakeld, b.v. met een patiënten-
handapparaat.

Er zijn twee typen stroomimpulsrelais beschikbaar:

•  Stroomimpulsrelais 1-polig: beschikt over een con-
tact waarmee de kamerverlichting of een leeslamp 
bij het bed van de patiënt kan worden geschakeld.

•  Stroomimpulsrelais 2-polig: beschikt over twee 
contacten waarmee de kamerverlichting en / of 
een leeslamp bij het bed van de patiënt kunnen 
worden geschakeld.

I / O-modules

Stroomimpuls-
relais
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De deurmodule spraak is voorzien van een knop met 
kloksymbool. Het apparaat is bedoeld voor mon-
tage bij een stationsdeur (b.v. een IC). Na bediening 
van de knop is gesproken communicatie mogelijk. 
De deurmodule heeft daarnaast een relaisuitgang 
waarop een deuropener kan worden aangesloten.

Met behulp van de draadloze set kan een hulpbe-
hoevende persoon een oproep / noodoproep active-
ren binnen het Gira Oproepsysteem 834 Plus zonder 
een vaste oproepknop te moeten gebruiken. 

De draadloze set bestaat uit een ontvanger die op 
een externe aansluiting wordt aangesloten. Active-
ring van een oproep kan naar keuze met een medail-
lon of armband voorzien van een oproepknop. 

Gebruik van de draadloze set is optioneel en voldoet 
niet aan de richtlijnen van DIN VDE 0834.

1.8 Interfaces

Voor het Gira Oproepsysteem 834 Plus zijn naar 
wens diverse softwaremodules beschikbaar voor 
koppeling van DECT-telefooninstallaties, brandmeld-
installaties, elektrische luidsprekerinstallaties en 
koppeling aan Voice-over-IP (VoIP). 

De betreffende softwaremodules worden met 
behulp van een vrijgavecode binnen de configuratie-
assistent van de systeembesturingscentrale Plus 
geactiveerd.

Deurmodule 
spraak

Draadloze set
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1.9 Configuratie

De configuratie van het Gira Oproepsysteem 834 
Plus is afgestemd op de eisen bij installatie en inge-
bruikstelling en bij onderhoud. 

Dit gebeurt in de configuratie-assistent van de sys-
teembesturingscentrale Plus (grote installatie) of de 
stationscentrale Plus (kleine installatie). Hier worden 
onder andere de centrale parameters ingesteld en de 
benamingen van de kamers (station, verpleegzone 
en kamernummer) ingevoerd. Ook de indeling / groe-
pering van de aangesloten kamers in maximaal 6 
(verplegings-)groepen gebeurt hier.

1.10 Veiligheid

Omdat een oproepsysteem een veiligheidsinstallatie 
betreft, is het Gira Oproepsysteem 834 Plus voorzien 
van diverse veiligheidsfuncties. Enerzijds bescher-
men kortsluitvaste ingangen de elektronica tegen 
bedradingsfouten in de installatiefase, anderzijds 
garandeert de decentrale hiërarchische systeem-
opbouw de basisfunctionaliteit, nl. het activeren en 
weergeven van oproepen, ook bij uitval van afzon-
derlijke componenten. 

Als kleinste eenheid geldt hier een afzonderlijke ka-
mer in de zogenaamde noodfunctie, waarbij buiten 
de kamer met de signaallamp de activering van een 
oproep wordt gesignaleerd. 

Veiligheids-
functies
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Systeemstoringen worden onmiddellijk gemeld aan 
zowel de verpleging als aan de technische dienst via 
de diverse weergave-eenheden. 

1.11 Gebruik

Het oproepsysteem overtuigt in het gebruik ook door 
zijn economische voordelen. Door de energiebespa-
rende LED-technologie van de kamersignaallampen 
is enerzijds het energieverbruik geringer dan bij 
normale lampen. Anderzijds levert dit een besparing 
op onderhoud omdat de levensduur van LED's tot 
20 keer langer is dan bij van oudsher gebruikte gloei-
lampen of soffitten. Ook de multifunctionaliteit voor 
weergave van oproepen, organisatie-aanpassingen 
en mobiele verpleegdocumentatie reduceert de kos-
ten voor de gebruiker van een dergelijke installatie. 

Melding van  
systeemstoringen
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1.12  Voordelen van het Gira Oproepsysteem 
834 Plus

Overzicht van de voordelen van het Gira Oproep-
systeem 834 Plus:

•  Voldoet aan alle veiligheidstechnische en functio-
nele eisen van DIN VDE 0834

•  Eenvoudige en voordelige installatie, ook op toe-
passingsgebieden buiten DIN VDE 0834

• Installatie in gangbare inbouwdozen

•  Uniforme uitstraling met schakelaars en wandcon-
tactdozen

• Hoogwaardig design

• Hoge betrouwbaarheid

•  Interfaces voor externe systemen (DECT, brand-
meldinstallatie, elektrische luidsprekerinstallatie, 
VoIP) 

•  Spraakfunctie; ook discreet spreken vanuit het bed 
mogelijk 

•  Oproepregistratie en -verwerking is mogelijk op 
een PC (Cat.5-bekabeling conform EN 50173) in 
elke dienstruimte via het standaard datanetwerk

•  Hoog rendement en gering energieverbruik, onder 
andere door gebruik van LED-technologie

•  Kostenreductie doordat de dienstruimteterminal 
is voorzien van functionaliteit voor weergave van 
oproepen, organisatie-aanpassingen en mobiele 
verpleegdocumentatie
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Beveiligings
systemen

Normcommissie

Vakkring 
Lichtoproep 
van de ZVEI

2.1 Wetgeving, normen en voorschriften

Oproep- en communicatiesystemen vallen onder 
beveiligingssystemen en staan traditioneel bekend 
onder het begrip "lichtoproepinstallaties" of "ver-
pleegstersoproep".
Voor het aanleggen, uitbreiden, wijzigen, gebruiken 
en in stand houden van dergelijke installaties gelden 
speciale voorschriften.

Zoals op praktisch elk technisch gebied gelden er 
ook voor veiligheidssystemen uniforme voorschrif-
ten. Het in acht nemen hiervan vormt een minimum-
standaard voor de mogelijkheden en prestaties van 
een product. Deze voorschriften zijn doorgaans vast-
gelegd in normen die, bij acceptatie, de algemeen 
erkende stand der techniek vastleggen.

In de elektrotechniek worden normen opgesteld of, 
wanneer het gaat om Europese normen, omgezet 
in nationale normen door de Duitse Commissie 
Elektrotechniek (DKE), een dochter van de VDE en 
de Duitse normcommissie.

Voor oproepinstallaties is in de DKE de subcommis-
sie "Algemene signaleringsinstallaties en signaal-
apparatuur" verantwoordelijk. Het is daarmee 
verantwoordelijk voor de norm DIN VDE 0834 
"Lichtoproeptechniek; installaties in ziekenhuizen, 
verzorgingsinstellingen en justitiële inrichtingen 
installeren en gebruiken".

De vakkring Lichtoproep van de vakvereniging Be-
veiligingssystemen van de Centrale Organisatie voor 
de Elektrotechnische Industrie (ZVEI) wijst erop dat 
DIN VDE 0834 algemeen geldig is, omdat de in de 
norm genoemde toepassingsgebieden ziekenhuis en 
bejaardenhuis slechts mogelijke voorbeelden zijn.

2  Wettelijke grondbeginselen
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Toepassing van de 
normen bij schade 
dwingend

Verordeningen en 
wetgeving

Arbo
voorschriften

Normen zijn voor ontwerpers en installateurs door-
gaans niet noodzakelijkerwijs bindend, voor zover 
toepassing ervan niet wettelijk is voorgeschreven. 
Naar een uitspraak van het Duitse federale gerechts-
hof (BGH) is toepassing echter altijd vereist wanneer 
is te voorzien dat bij schade hiermee de veiligheid en 
gezondheid van lijf en leden wordt gediend. Daarom 
zijn deze voor ontwerpers, installateurs en gebrui-
kers van grote betekenis.

Naast deze normen moeten bij het ontwerpen en 
installeren van een oproepinstallatie ook diverse 
nationale (wettelijke) verordeningen (b.v. het Bouw-
besluit) in acht worden genomen.

Verder zijn de voorschriften van de Arbowet van 
belang. 

Ook bij gebruik en instandhouding (onderhoud) van 
een oproepsysteem moeten de daarvoor geldende 
normen en wettelijke voorschriften in acht worden 
genomen!

De gebruiker (exploitant) van de installatie is daar-
voor verantwoordelijk.

Uitgezonderd van DIN VDE 0834 zijn slechts 
noodoproepinstallaties (persoonlijke hulpoproepin-
stallaties) die worden gebruikt voor beveiliging van 
thuiswonende personen. Dergelijke installaties voor 
thuisgebruik vallen onder de norm EN 50134.

Onderstaande informatie over wetgeving, normen 
en voorschriften heeft betrekking op de regelgeving 
geldend op 31.01.2008. De gebruiker dient zelf de 
geldigheid van de betreffende wettelijke voorschrif-
ten te controleren.
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Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste nor-
men en voorschriften die bij installatie en gebruik 
van oproepinstallaties in acht moeten worden ge-
nomen. Daarnaast moeten mogelijk andere (lokale) 
voorschriften in acht worden genomen.

DIN VDE 0834 Lichtoproeptechniek; installaties in ziekenhuizen,  
verzorgingsinstellingen en justitiële inrichtingen 
installeren en gebruiken

EN 793 Bijzondere eisen voor de veiligheid van medische 
verzorgingseenheden

EN 60601-1 Medische elektrische toestellen
Deel 1: algemene eisen voor basisveiligheid en es-
sentiële prestaties

EN 60601-1-1 Medische elektrische toestellen
Deel 1-1: algemene veiligheidseisen - 
Secundaire norm: veiligheidseisen voor medische 
elektrische systemen

EN 50081-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Algemene emissienorm

EN 50082-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Algemene immuniteitsnorm

DIN VDE 0100 Bepalingen voor het aanleggen van sterkstroom-
installaties met een nominale spanning tot 1000 V

DIN VDE 0100-710 Aanleggen van laagspanningsinstallaties. Eisen 
voor werkplaatsen, ruimten en installaties van 
bijzondere aard: medisch gebruik

EN 60950 Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid

EN 50134 Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen

DIN 77800 Richtlijnen voor "wonen zonder beperkingen"

De hier genoemde normen, richtlijnen en voorschrif-
ten komen overeen met de actuele stand bij het ter 
perse gaan. Controleer daarom de actualiteit van 
deze informatie voor invoering van een oproep-
systeem.
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Essentiële inhoud 
van DIN VDE 0834

2.2   Minimale eisen conform DIN VDE0834

DIN VDE 0834 houdt rekening met snelle tech-
nologische ontwikkelingen door geen eisen op te 
leggen aan de gebruikte techniek. De norm stelt 
randvoorwaarden voor technische grenswaarden, 
voor tijd- en functiegerelateerde processen en voor 
de mens-machine-interface.

Voor een snelle eerste oriëntatie zijn hier de essenti-
ele grondbeginselen kort samengevat:

•  Aan elk bed moet zijn een oproepactivering zijn 
toegewezen waar de bedlegerige patiënt gemak-
kelijk bij kan.

•  Oproepknoppen zijn altijd rood, zijn voorzien van 
een eenduidig oproepsymbool en moeten in het 
donker gemakkelijk herkenbaar zijn.

•  De oproepactivering moet visueel in de directe 
omgeving van het oproepelement worden weerge-
geven (kalmeringsverlichting).

•  In alle ruimten waarin het te bereiken perso-
neel / vertrouwenspersoon zich kan ophouden, 
moeten handmatige of automatische aanwezig-
heidsschakelaars en akoestische signaalgevers 
aanwezig zijn voor oproepdoorzending.

•  Bij bediening van de bestaande oproepknoppen 
door een hulpverlener, om aanvullende hulp in te 
roepen, moet automatisch een noodoproep wor-
den geactiveerd. Dit moet worden voorbereid bij 
het markeren van de aanwezigheid op deze locatie.

•  Voor elke ruimte moet verplicht een kamersignaal-
lamp worden aangebracht, die ten minste de op-
roep (rood) en de aanwezigheid (groen) aangeeft. 
Deze weergaven moeten bij een omgevingslicht-
sterkte van 500 lx nog goed te zien zijn. Activering 
van een oproep moet binnen een seconde worden 
weergegeven.
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•  Aanvullende tekstdisplays in gangen moeten tus-
sen 5 lx en 500 lx op een afstand van 20 m nog 
goed te lezen zijn.

•  Visuele en akoestische signalen zijn eenduidig 
vastgelegd, zodat flexpersoneel oproepinstallaties 
van verschillende fabrikanten zonder instructie kan 
bedienen.

•  De tijd tussen het activeren van een oproep en het 
bereiken van het verantwoordelijke personeel mag 
maximaal 5 seconden bedragen.

•  Het markeren van de aanwezigheid van personeel 
op de locatie van de oproep mag worden gebruikt 
voor het uitschakelen van de oproep.

•  Ruimten die vanaf de montagelocatie van de 
aanwezigheidsmarkering niet ingezien kunnen 
worden, zoals bijvoorbeeld natte cellen, moeten 
van een aparte oproepuitschakeling zijn voorzien.

•  Oproep- en bedieningsvoorzieningen mogen niet 
samen met apparaten van de lichtnetinstallatie 
onder een gemeenschappelijke afdekplaat worden 
gemonteerd en moeten uitwendig duidelijk van 
elkaar te onderscheiden zijn.

•  Bij oproepinstallaties met gesproken communicatie 
mag de oproep uitsluitend op afstand worden uit-
geschakeld, wanneer er daadwerkelijk een spraak-
verbinding plaats gevonden heeft. Bij oproepen 
zonder spraakmogelijkheid mag uitschakeling op 
afstand niet mogelijk zijn. Deze oproepen mogen 
echter wel worden bevestigd om akoestische 
oproepdoorzending te onderdrukken, mits er wel 
visuele signalering blijft plaatsvinden.

•  De voeding van de installatie mag niet hoger zijn 
dan 30 V effectieve wisselspanning of 60 V gelijk-
spanning. Deze lage spanning mag niet worden 
gebruikt om andere installaties of apparaten te 
voeden. Een uitzondering vormen elektroni-
sche impulsschakelaars voor aansturing van de 
leeslamp en interfaces met andere installaties. Ze 
moeten vast zijn aangesloten en zijn voorzien van 
een eigen overstroombescherming.



38
Wettelijke grondbeginselen

•  Alle oproepinstallaties moeten worden voorzien 
van een noodstroomvoorziening, die uiterlijk 
15 seconden na uitval van de normale stroomvoor-
ziening het oproepsysteem gedurende ten minste 
één uur in bedrijf houdt. Bij stroomuitval actieve 
oproepen moeten ter overbrugging ten minste 
30 seconden lang opgeslagen blijven.

•  Overdrachtswegen van andere installaties mogen 
niet voor de oproepinstallatie worden gebruikt.

•  Omgekeerd mogen overdrachtswegen van de 
oproepinstallatie door andere installaties worden 
gebruikt, mits alle in- en uitgangssignalen over 
eigen of goedgekeurde interfaces van de fabrikant 
van de oproepinstallatie worden geleid en storin-
gen in de externe installatie de oproepinstallatie 
niet kunnen beïnvloeden.

•  Alle met de oproepinstallatie verbonden bescher-
mingsgeleiders moeten op dezelfde hoofdpotenti-
aalvereffening zijn aangesloten. Is dit niet mogelijk, 
dan moeten de afzonderlijke gedeelten onderling 
galvanisch gescheiden worden uitgevoerd.

•  Leidingen die gebouwen met elkaar verbinden, 
moeten bij het punt waar zij het gebouw verlaten 
worden voorzien van een overspanningsbeveiliging 
of galvanische scheiding.

De norm gaat ook uitvoerig in op elektrotechnische 
uitvoeringsbepalingen, op kwaliteits- en testcriteria 
van de apparaten, op organisatie en documentatie 
van installatie en gebruik en op storingsbeheer.
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Toepassings
gebied

2.3  Toepassingsgebied

Voor gebruik van een oproepinstallatie gelden twee 
toepassingsgebieden, die zich onderscheiden in het 
gedrag van de oproepinstallatie bij een storing1):

Tabel 1:  Toepassingsgebieden

In normen wordt het begrip toepassingsgebied of 
geldigheidsgebied in de inleiding gebruikt om te 
beschrijven waarvoor de norm mag of moet worden 
toegepast.

1)  Als storing wordt elke vorm van uitval van de oproepin-
stallatie of delen daarvan gedefinieerd, die het activeren, 
overdragen, visueel weergeven of akoestisch signaleren 
nadelig kan beïnvloeden of verhinderen. Het uitvallen van 
een lichtbron in een kamersignaallamp geldt daarentegen 
niet als storing.

Toepassingsgebied A Toepassingsgebied B

Wanneer ten gevolge van een storing1) de oproep niet wordt gesignaleerd 
of tijdig wordt herkend, loopt de hulpbehoevende of een andere persoon

gevaar. bijzonder gevaar.

Hieruit volgen bijzondere functionele eisen voor de installatie
voor het betreffende toepassingsgebied:

De oproepinstallatie moet storin-
gen kunnen detecteren en melden. 
De installatie moet zichzelf continu 
bewaken.

De overdrachtswegen, de op-
roepbekabeling en de voor het 
activeren van oproepen belangrijke 
onderdelen van de installatie moe-
ten worden bewaakt. 

De voeding van de installatie moet door
passende maatregelen zijn gegarandeerd.

Voorbeelden:

Stations met normale bedden

Verpleegstations

Gebieden waarin personen voor 
onderzoek en / of behandeling van 
tijd tot tijd niet onder toezicht staan

Voorbeelden:

IC's

Alarmering van een reanimatie-
team
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Toepassings
gebied

DIN VDE 0834-1 definieert het toepassingsgebied 
voor het installeren, wijzigen, uitbreiden, controleren 
en het gebruik van oproepinstallaties. Hier worden 
genoemd:

• Ziekenhuizen

•  Verzorgingsinstellingen, afdelingen en 
"soortgelijke inrichtingen"

Een verzorgingsinstelling is een inrichting waar 
hulpbehoevende personen permanent wonen en 
24 uur per dag worden verzorgd en verpleegd. Vaak 
zijn deze inrichtingen tegelijkertijd bejaardenhuis en 
verpleeghuis. Een verpleegstation maakt deel uit van 
deze inrichting.

• Bejaarden of seniorenwooncomplex

Een bejaardenhuis is een wooninrichting voor ver-
zorging van oude mensen. Meestal gaat het om een 
geringe hulpbehoefte bij afzonderlijke aspecten van 
het dagelijkse leven.

Als vakterm worden bejaardenhuizen als volgt 
onderscheiden:
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Seniorenwooncomplex:

Het belangrijkste aspect hier is wonen – andere 
diensten worden in geringe omvang aangeboden en 
gebruikt. Er wordt een eigen huishouden gevoerd.

Bejaardenhuis:

Hierbij bestaat slechts een geringe verzorgings-
behoefte; zelfstandig leven staat voorop. Er wordt 
regelmatig gebruik gemaakt van diensten als het 
schoonmaken en opruimen van de kamer en een 
maaltijdvoorziening. Er wordt geen eigen huishou-
den gevoerd.

Verpleeghuis:

Het 24 uur per dag verzorgen van hulpbehoevende 
personen staat in deze voorzieningen op de voor-
grond.

Begeleid wonen of een begeleide woonvoorzie
ning:

Ook hierbij, wat nog niet als seniorenwooncomplex 
geldt, wordt door de bewoners een zelfstandig huis-
houden gevoerd.
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2.4  Beschermingszones

Met betrekking tot de vereiste beschermingsmaat-
regelen voortkomend uit het mogelijk optreden van 
elektrisch geleidende verbinding tussen personen 
(patiënten) en de aardpotentiaal of andere installaties 
en apparaten, geldt het volgende onderscheid.

Tabel 2:  Beschermingszones

Beschermingszone A Beschermingszone B

Er bestaat geen elektrisch gelei-
dende verbinding tussen personen 
en de aardpotentiaal of andere 
installaties en apparaten.

Meestal geeft de fabrikant al voor 
elke apparatengroep de van toe-
passing zijnde beschermingszone 
aan.
In beschermingszone A zijn geen 
bijzondere beschermingsmaatrege-
len vereist.

In deze zone kan een verhoogd 
risico voor patiënten optreden 
wanneer deze geleidend met de 
aardpotentiaal of medisch-techni-
sche apparaten zijn verbonden.

In beschermingszone B zijn aanvul-
lende maatregelen vereist.
De keuze van de apparaten is van 
belang. Oproepknoppen voor b.v. 
badkamers behoren tot bescher-
mingszone B. 
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Bekabeling 
volgens het 
principe "kleur 
op kleur"

Eenvoudige 
configuratie en 
ingebruikstelling 
van het systeem 
met configuratie
software

Primair voor 
bescherming van 
mensenlevens

Een essentieel voordeel van het Gira Oproepsysteem 
834 Plus is de eenvoudige installatie en ingebruik-
stelling. Bij de bekabeling op kamer- en stationsni-
veau geldt het principe "kleur op kleur", de compo-
nenten op systeemniveau worden met gangbare 
Ethernettechniek met elkaar verbonden. 

Configuratie en ingebruikstelling van het oproep-
systeem worden na installatie van de apparaten in 
de kamer en het station gemakkelijk uitgevoerd met 
de configuratie-assistent, software die zich in de 
stationscentrale Plus (bij een kleine installatie) resp. 
in de systeembesturingscentrale Plus (bij een grote 
installatie) bevindt. De configuratie-assistent wordt 
geopend met de internetbrowser op een gangbare 
PC die is verbonden met de systeembesturings-
centrale resp. de stationscentrale. Zo kunnen ook 
achteraf moeiteloos apparaten wordt toegevoegd en 
defecte apparaten worden vervangen.
Voorafgaand aan de installatie en ingebruikstelling 
van het Gira Oproepsysteem 834 Plus komt echter 
het ontwerp waarvoor wat algemene informatie 
behulpzaam is.

3.1  Voorbereiding van de installatie

Het Gira Oproepsysteem 834 Plus conform 
DIN VDE 0834 heeft een hoog veiligheidsniveau en 
vormt met andere beveiligingssystemen organisato-
rische eenheden. De technische vooruitgang en het 
samengroeien van verschillende systemen tot com-
plexe functionele eenheden vereist goed opgeleid 
deskundig personeel en omvangrijke kennis om een 
oproepinstallatie te realiseren.

Het Gira Oproepsysteem 834 Plus is primair bedoeld 
om mensenlevens te beschermen en letsel of 
gezondheidsschade te voorkomen. Dat legt een 
bijzondere verplichting op om voor ontwerp, aanleg, 
ingebruikstelling en onderhoud een deskundige 
bedrijven en deskundig personeel in te zetten. Om 
dezelfde reden moeten dezelfde maatstaven worden 
toegepast bij het aanleggen van andere veiligheids-
relevante installaties.

3  Installatie en 
ingebruikstelling
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Bescherming 
tegen stroom 
door het lichaam

Voor aanvang van de daadwerkelijke installatie 
moeten de montagelocaties van de afzonderlijke 
apparaten en de ligging van de leidingen worden 
bepaald.

3.2   Algemene veiligheidsregels en 
voorschriften

Naast de algemene voorschriften van VDE 0100 /  
IEC 364-1 moeten diverse andere voorschriften in 
acht worden genomen. De basis voor opbouw en 
werking van het Gira Oproepsysteem 834 Plus is 
DIN VDE 0834. Daarnaast zijn speciale voorwaar-
den van toepassing voor medische omgevingen 
(DIN VDE 0100-710) en algemene regels voor tele-
communicatietechniek. 

Conform DIN VDE 0834-1 moeten apparaten van 
de oproepinstallatie zo worden aangelegd, dat deze 
noch bij het bedoelde gebruik noch door externe 
invloeden kunnen worden beschadigd, b.v. tijdens 
beddentransport.

Ter beveiliging tegen gevaarlijk stroom door het 
lichaam moeten in ruimten van toepassingsgroep 1 
en 2 – conform DIN VDE 0100-710 – de voor deze 
ruimten vereiste beschermingsmaatregelen worden 
toegepast.

De vermelde veiligheidsvoorschriften moeten voor 
elke oproepinstallatie in acht worden genomen en 
niet alleen voor het Gira Oproepsysteem 834 Plus.

  Aanwijzing: inachtneming andere voorschrif
ten.

  Voor het aanleggen kunnen, afhankelijk van 
installatie of locatie, nog andere voorschriften 
van belang zijn.
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Apparaten voor 
bediening (met of 
zonder indicatie
lampen)

Apparaten voor 
bediening met 
tekstdisplays

Apparaten 
in installatie
eenheden

Signaallampen en 
tekstdisplays

Besturings
eenheden, 
 voedingen

3.3  Algemene aanwijzingen voor montage

Conform DIN VDE 0834 moeten de apparaten van 
het Gira Oproepsysteem 834 Plus op de volgende 
hoogten boven de vloer worden aangebracht:

Componenten als b.v. oproep- of uitschakelknop-
pen op 0,7 m tot 1,5 m hoogte. Bij trekdrukcon-
tacten in natte cellen moeten de speciale eisen 
van DIN VDE 0100-710 in acht worden genomen. 
Trekdrukcontacten moeten derhalve ten minste 
20 cm boven de hoogst mogelijk stand van de dou-
chekop worden aangebracht. Het trekkoord moet 
ook voor op de grond liggende personen bereikbaar 
zijn. DIN 18024-2 "Bouwen zonder barrières" schrijft 
bovendien voor dat bedieningselementen voor rol-
stoelgebruikers op een hoogte van 0,85 m moeten 
worden gemonteerd.

Componenten als b.v. terminals met display op 1,5 
m tot 1,8 m hoogte. De montagelocaties moeten zo 
worden gekozen, dat er geen direct zonlicht op het 
apparaat valt.

Componenten als b.v. medische verzorgingseen-
heden moeten op 1,6 m tot 1,8 m hoogte worden 
aangebracht.

Componenten als b.v. signaallampen en grote tekst-
diplays moeten op een hoogte van 1,5 m tot 2,2 m 
worden gemonteerd.

Centrale besturingapparaten, voedingen en overige 
onderdelen zonder bedienings- of signaalfunctie mo-
gen uitsluitend in droge ruimten (max. luchtvochtig-
heid 75% bij ca. 18 °C) worden ondergebracht, maar 
niet in patiëntenkamers. Ze moeten te allen tijde 
goed toegankelijk zijn (onderhoudsgang ten minste 
60 cm breed). De warmteafvoer mag niet worden 
gehinderd. Bij montage in schakelkasten e.d. moet 
de gegenereerde warmte zonodig door middel van 
gedwongen ventilatie worden afgevoerd.

De centrale besturingseenheid mag uitsluitend in 
een omgevingstemperatuurbereik van 0 °C tot 40 °C 
worden gebruikt. Hier zal soms de voorkeur moeten 
worden gegeven aan een klimaatgeregelde ruimte.
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Potentiaal
vereffening

Makkelijke 
bereikbaarheid 
van de knoppen

Bijzondere 
bepalingen voor 
natte cellen

Kamersignaal
lampen moeten 
goed herkenbaar 
zijn

Alle met de oproepinstallatie verbonden bescher-
mingsgeleiders (PE) moeten op dezelfde hoofdpo-
tentiaalvereffening van het gebouw of het algemene 
elektriciteitsnet worden aangesloten. Wanneer dit bij 
uitgebreide oproepinstallatienetwerken niet mogelijk 
is, moeten de stroomkringen van de oproepinstallatie 
worden opgedeeld in meerdere, onderling galvanisch 
gescheiden, zones. Wanneer een installatie meerdere 
netgelijkrichters bevat, moeten deze met een potenti-
aalvereffening (min. 1,5 mm2) worden verbonden.

Aanwezigheidsknoppen en oproepapparatuur moet 
daar worden gemonteerd waar deze gemakkelijk 
bereikbaar zijn en verwisseling met apparaten van 
andere installaties is uitgesloten. Apparaten van de 
oproepinstallatie (aanwezigheidsknoppen of oproep-
knoppen) en apparatuur van het lichtnet (b.v. scha-
kelaars, wandcontactdozen) mogen niet met een 
gemeenschappelijke afdekplaat worden afgedekt en 
moeten foutloos van elkaar te onderscheiden zijn. 

In toiletten en natte cellen moeten de bijzondere 
bepalingen van DIN VDE 0100 in acht worden 
genomen. In deze ruimten mogen uitsluitend de 
hiervoor geschikte apparaten worden gemonteerd. 
Trekdrukcontacten in o.a. douchecellen moeten ten 
minste 20 cm boven de hoogst mogelijk positie van 
de douchekop worden aangebracht. Terminals met 
display moet goed in het zicht liggen.

Kamersignaallampen zijn bindend voorgeschreven 
en moeten eenduidig bij de betreffende kamers 
horen (zo dicht mogelijk bij de deur) en ook van 
grote afstand duidelijk te herkennen zijn. Alle visuele 
signaleringsvoorzieningen moeten zo worden ge-
monteerd, dat hun herkenbaarheid niet door externe 
verlichting nadelig wordt beïnvloedt. Het is de keus 
van de gebruiker om deze kamersignaallampen ook 
in designgerichte modules (b.v. deur- of naambord-
jes) onder te brengen, mits de vermelde parameters 
worden aangehouden.

Kamersignaallampen vormen het laatste veiligheids-
niveau en dragen zelfs nog bij aan het herkennen van 
noodsituaties, wanneer door technisch of menselijk 
falen of door een organisatorisch onjuiste inschatting 
oproepen verloren zijn gegaan. Dat laatste treedt in 
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De leidingen 
van de 
oproepinstallatie

Overspannings
beveiliging

toenemende mate op in bejaardenhuizen, waarin de 
complete organisatie, zonder verdere achtervang, 
uitsluitend op DECT-installaties steunt. 

Leidingen van de oproepinstallatie mogen niet samen 
met leidingen van het lichtnet of andere installaties 
met een gevaarlijke spanning over / door gemeen-
schappelijke kabels, gemeenschappelijke buizen of 
gemeenschappelijke installatiekanalen worden geleid.

De leidingen van de oproepinstallatie en het lichtnet 
moeten een onderlinge afstand hebben van ten 
minste 30 cm. Bij kortere stukken onder 10 m wordt 
een onderlinge afstand van 10 cm als voldoende 
beschouwd. Dit moet in de controledocumenten van 
de installatiebedrijven eenduidig en met passende 
inspectiebewijzen (b.v. door de elektrotechnisch 
ontwerper) worden gedocumenteerd en worden 
aangetoond.

Wanneer aan deze eisen om bouwkundige rede-
nen niet kan worden voldaan, mogen bij nominale 
spanningen onder 250 V effectief de leidinggroepen 
worden gescheiden door een geleidend scherm. 
Hier moet bij de beschermingsmaatregelen van het 
lichtnet rekening worden gehouden en het scherm 
moet een passende diameter hebben voor bescher-
mingsgeleiders.

Als alternatief kunnen gescheiden kabels in buizen of 
installatiekanalen met dubbele of versterkte isolatie 
conform DIN EN 60950 worden aangelegd. De 
isolatie moet daarbij een testspanning van 4000 V ef-
fectief gedurende één minuut doorstaan en de com-
plexe afleidstroom mag niet hoger zijn dan 0,5 mA.

Bekabeling van de oproepinstallatie die het gebouw 
verlaat, moet bij de doorvoer worden voorzien van 
een overspanningsbeveiliging conform DIN DE 0845. 
Dit is niet nodig, wanneer een betrouwbare galvani-
sche scheiding overslag van gevaarlijke spanningen 
voorkomt.

  Let op!

  Het weglaten van kamersignaallampen geldt 
als grove nalatigheid en kan mogelijk verplich-
ten tot onbegrensde schadevergoeding.



48
Installatie en ingebruikstelling

Elektro
magnetische 
compatibiliteit

Afgeschermde 
leidingen

Voedingsleidingen

Met betrekking tot elektromagnetische compatibili-
teit (EMC) moet in het algemeen worden voorkomen 
dat bekabeling in de buurt van mogelijke storings-
bronnen wordt aangelegd. Dit geldt in het bijzonder 
ook voor zendantennes (van b.v. personenzoekin-
stallaties) en therapeutische apparatuur. Ondanks 
het aanhouden van alle normen en voorschriften 
met betrekking tot EMC kan in individuele gevallen 
onderlinge beïnvloeding optreden.

Het scherm resp. de blanke schermdraad moet tot 
direct bij de aansluitlocatie geïsoleerd zijn. Anders 
kan er kortsluiting optreden.

Alle afgeschermde leidingen voor muziek- of spraak-
overdracht moeten zo kort mogelijk worden gestript, 
zodat de schermfunctie behouden blijft.

Bijzondere aandacht vraagt de installatie van de 
stroomvoorzieningsleidingen. Hier moet wor-
den gelet op korte leidingstukken, op voldoende 
aderdiameter en op een passende afscherming bei 
vermindering van de aderdiameter om schade bij 
een kortsluiting te voorkomen.

Door de gekozen kleuren en de manier van aanleg-
gen moet verwisseling met leidingen van het lichtnet 
worden uitgesloten.

3.4  Gebruik

Alle apparaten moeten worden beschermd tegen di-
recte inwerking van vocht. De systeemcomponenten 
van elektronische apparaten zijn doorgaans voorzien 
van elektrostatisch gevoelige onderdelen. Deze 
onderdelen kunnen door elektrostatische oplading 
onherstelbaar worden beschadigd. Elk direct contact 
met de elektrostatisch gevoelige onderdelen moet 
daarom worden vermeden.

Apparaten en bedrijfsmiddelen van het oproepsys-
teem mogen niet worden gemonteerd in ruimten met 
schadelijke invloeden op telecommunicatie-installaties.

Apparaten die in b.v. medische baden of chemische 
laboratoria worden gemonteerd, moeten voor deze 
omgevingsomstandigheden geschikt zijn.
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Toilet / 
douche

Gang

Kamer met 
spraakfunctie

Bij vervanging van zekeringen mogen uitsluitend ori-
ginele zekeringen worden gebruikt. De oorzaak voor 
het doorbranden moet worden vastgesteld.

Zie voor nadere aanwijzingen over de opbouw en de 
functionele controles het "Installatie- en ingebruik-
stellingshandboek" voor het Gira Oproepsysteem 
834 Plus en DIN VDE 0834.

3.5   Kamerniveau van het  
Gira Oproepsysteem 834 Plus

In de kamer kunnen maximaal 16 kamerbusappa-
raten worden geïnstalleerd. De besturingseenheid 
(kamermodule resp. dienstruimte- / kamerterminal) 
en de spraakbasiselementen worden daarbij niet 
meegeteld.

Patiëntenkamers moeten in de natte cel / het toilet 
worden voorzien van aparte uitschakelknoppen 
waarmee toiletoproepen op locatie kunnen worden 
uitgeschakeld.

De besturingseenheid van een kamer kan of een ter-
minal (dienstruimte- of kamerterminal) of een kamer-
module zijn. Een kamer voorzien van een terminal is 
in principe geschikt voor spraak. Een kamer voorzien 
van een kamermodule is niet geschikt voor spraak.

Kamerterminal 5925 .. (ZT+) of dienstruimteterminal 
5929 .. (DZT+) als besturingseenheid

Afb. 9.:  Inrichting van een kamer met spraakfunctie
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Toilet / 
douche

Gang

Kamer zonder 
spraakfunctie

Bekabeling in de 
kamer

Kamermodule 5920 .. (ZM+) 

Afb. 10.:  Inrichting van een kamer zonder spraakfunctie

Voor de bekabeling van het Gira Oproepsysteem 834 
Plus op kamerniveau zijn geen speciale systeemka-
bels vereist resp. worden deze met de betreffende 
apparaten meegeleverd (b.v. audio-bandkabel).

Alle kamerbusapparaten zijn voorzien van een 
eenduidige kleurcodering van de busklemmen. 
Er moet worden bekabeld volgens het schema 
"kleur op kleur" bij gebruik van het kabeltype J-Y(St)
Y 4 x 2 x 0,6 mm.
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Aansluiting 
kamerbus

Afb. 11:   Voorbeeld van de bekabeling van de kamerbus 
van een kamerterminal naar andere kamerappa-
raten
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Te gebruiken 
leiding

signaalkabel conform DIN VDE 0815
4 x 2 x 0,6 mm
b.v. J-Y(St)Y (PVC-houdend), de witte aders worden 
hier niet gebruikt (wegbuigen).
Of:
J-H(St)H of
J-2Y(St)H (halogeenvrij)

Afb. 12:   Bekabeling van de apparaten in de kamer:  
"kleur op kleur"

De dienstruimte- / kamerterminals resp. -modules 
voeden de kamerapparaten.

Er moet vanaf de besturingseenheid van de kamer 
stervormig worden bekabeld of van apparaat naar 
apparaat (doorlussen). Daarbij mag de kabellengte 
van de kamerbus niet meer bedragen dan 40 m. Er 
kunnen tot 16 deelnemers op de kamerbus worden 
aangesloten (excl. dienstruimte- / kamerterminals 
resp. -modules).

hebben een andere kleurcodering 
en zijn viervoudig getwist. Neem de 
aanwijzingen in de systeembedienings-
handleiding in acht.
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LT2

LT1

LT

Aansluiting van 
de spraakmodule

Aansluiting 
spraakmodule op 
kamerapparaat

Alle apparaten met spraakfunctionaliteit kunnen 
zowel met als zonder de spraakfunctie worden 
geïnstalleerd. Wanneer de spraakfunctie is gewenst, 
moet het apparaat met spraakfunctionaliteit worden 
verbonden met een spraakmodule (audio-bandkabel 
meegeleverd).

  Op de volgende kamerapparaten 
kan de spraakmodule worden 
aangesloten:

 •  Oproepknop met externe aanslui-
ting (RN+), art. nr. 5901 ..

 •  Oproep- en uitschakelknop met 
externe aansluiting (RAN+), 
art. nr. 5903 ..

 •  Oproepknop met externe aan-
sluiting en diagnoseaansluiting 
(RND+), art. nr. 5906 ..

Afb. 13:   Aansluiting van de spraakmodule (art. nr. 5990 ..)  
met bandkabel op een kamerapparaat met 
spraakfunctionaliteit

Aansluiting van de componenten met spraakfunctionaliteit in de kamer 

Afbeelding Aanduiding Aansluiting op Montage
locatie

Spraakmodule 
Plus (S+) 
Art. nr. 5990 ..
(bij 5918.., 
5925.., 5929.. 
bij levering 
inbegrepen).

Platte connector Patiëntenkamer 
en dienstruimte:
in combinatie 
met 5901.., 
5903 .., 5906 ..

Patiënten-
handapparaat 
(PHG+)
Art. nr. 5960 ..

Op externe 
aansluiting  
van:
5901 ..,
5903 .. of  
5906 ..

Patiëntenkamer:
· Bij het bed
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Aansluiting 
spraakmodule 
op terminal

Aansluiting van 
het patiënten
handapparaat

  Op de volgende terminals kan de 
spraakmodule worden aangeslo-
ten:

 •  Kamerterminal (ZT+),  
art. nr. 5925 ..

 •  Dienstruimteterminal (DZT+),  
art. nr. 5929 ..

Afb. 14:   Aansluiting van de spraakmodule (art. nr. 5990 ..) 
met bandkabel op een terminal

Alle apparaten met spraakfunctionaliteit kunnen 
zowel met als zonder de spraakfunctie worden 
geïnstalleerd. Wanneer de spraakfunctie gewenst is, 
kan elk kamerapparaat met spraakfunctionaliteit met 
behulp van de meegeleverde audio-bandkabel met 
de spraakmodule worden verbonden.
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De spraakoproep

Discreet spreken**  Vrij spreken*

Afb. 15:   Verbinding tussen patiëntenhandapparaat en 
kamerapparaat met externe aansluiting

Spraakoproepen komen tot stand wanneer een 
oproep / noodoproep is geactiveerd.

Bij het Gira Oproepsysteem 834 Plus kunnen twee 
typen spraakoproepen worden onderscheiden:

•  Vrij spreken* via de spraakmodule en het patiën-
tenhandapparaat: na oproepactivering met de rode 
oproepknop is vrij spreken en luisteren mogelijk.

•  Discreet spreken** via het patiëntenhandapparaat: 
na oproepactivering met de rode oproepknop op 
het patiëntenhandapparaat is eerst vrij spreken 
mogelijk. De functie "Discreet spreken" is pas 
mogelijk na een tweede druk op de rode oproep-
knop op het patiëntenhandapparaat. Voor discreet 
spreken en luisteren moet het patiëntenhandappa-
raat als een telefoonhoorn aan het hoofd worden 
gehouden.

Luisteren

Spreken

Luisteren en 
spreken

Veiligheids-
adapter 
 meegeleverd
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Losraken van de 
connector

Te gebruiken 
leiding

Wanneer de kabel van het patiëntenhandapparaat uit 
de aansluiting wordt getrokken, volgt een "oproep 
losgeraakte connector". Deze oproep moet worden 
bevestigd door ten minste 3 seconden op de groene 
knop van een dienstruimte- / kamerterminal of ka-
mermodule te drukken.

3.6   Stationsniveau van het 
Gira Oproepsysteem 834 Plus

Voor de bekabeling van de stationsbus wordt 
signaalkabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm aanbevolen. 
Speciale systeemkabels zijn niet nodig resp. worden 
met de betreffende apparaten meegeleverd (b.v. 
audio-bandkabel bij dienstruimte- / kamerterminals).

De kleurcodering van de stationsbusklemmen op de 
apparaten richt zich naar de kleurcodering van het 
kabeltype J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm.

Signaalkabel conform DIN VDE 0815
4 x 2 x 0,8 mm, b.v. J-Y(St)Y (PVC-houdend)
Of:
J-H(St)H of
J-2Y(St)H (halogeenvrij)

Afb. 16:   Aansluiting van het leidingmateriaal op een 
stationsbusapparaat, "kleur op kleur" aansluiten.

hebben een andere kleurcodering 
en zijn viervoudig getwist. Neem de 
aanwijzingen in de systeembedienings-
handleiding in acht.
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Bekabeling van de 
stationsbusklem

Aansluiting van 
busdeelnemers 
op voeding en 
busleiding

Voor de voeding worden de aderparen rood / blauw 
plus bruin / wit gebruikt (verdubbeling van de door-
snede). 

De beide aderparen geel / wit (databus) en groen / wit 
(audiobus) moeten in het volledige systeem zijn 
getwist (twisted pair).

Afb. 17:   Gebruik van 2 aderparen voor verdubbeling van de 
doorsnede voor de voeding

De busleidingen (geel / wit en groen / wit) moeten van 
apparaat naar apparaat worden doorgelusd. Het be-
gin van de databus wordt daarbij altijd gevormd door 
de stationscentrale. Aftakkingen zijn niet toegestaan. 
De leiding mag – in tegenstelling tot de voeding – 
niet tot een ring worden gesloten.

Afb. 18:   Voorbeeldschakelschema voor aansluiting van 
de busdeelnemers op stationsbus en voeding

Netvoeding (NG) 
of netvoeding 
met UPS (NGU)

Stationscentrale

b.v. serieklemmen

Legenda:
Voeding: maximaal 300 m per netvoeding. Leiding als ring sluiten.
24 + (rood en bruin), GND (blauw en wit).

Stationsbus: aderpaar geel en wit. Max. 1.000 m / max. 52 stationsbusdeelnemers.

Stationsbus

2 jumpers op het 
laatste busapparaat

V
oe

di
ng

J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm
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3.7   Systeemniveau van het 
Gira Oproepsysteem 834 Plus

Alle in een oproepsysteeminstallatie aanwezige ap-
paraten worden automatisch herkend. Dat geldt ook 
voor apparaten die worden verwijderd of toege-
voegd (vervangen). Voor parametrisering wordt de 
configuratie-assistent gebruikt.

Afbeelding Aanduiding Aanslui
ting op

Gebruik 
in grote 
instal
latie

Gebruik 
in kleine 
installatie

Stationscen-
trale Plus 
(SZ+)
Art. nr.  
5971 00

Stationsbus
Systeem-
bus




Uitsluitend als 
standalone-
apparaat, 
wanneer geen 
systeembe-
sturingscen-
trale wordt 
gebruikt.

Systeembe-
sturingscen-
trale (SSZ+)
Art. nr. 
5970 00

Systeem-
bus


–

Control 9 
dienstruimte-
terminal 
834 Plus
Art. nr. 
5927 00

Systeem-
bus

 

Ethernets-
witch (SW+)
Art. nr. 
5985 00

Systeem-
bus
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Bekabeling van de 
systeembus

Schematische 
weergave van het 
systeemniveau 
van een kleine 
installatie

De afbeeldingen stellen schematisch de verbindin-
gen voor tussen de netwerkcomponenten van het 
Oproepsysteem 834 Plus (834 Plus LAN en Extern 
LAN). In werkelijkheid worden de netwerkleidingen 
b.v. in de wanden weggewerkt en de componenten 
via netwerkaansluitdozen onderling verbonden.

Afb. 19:   Verbinding van de netwerkcomponenten op 
systeemniveau (kleine installatie)

ConfiguratiePC

Stationscentrale

Ethernetswitch

Control 9 dienstruimte-
terminal 834 Plus

Gestructureerde bekabeling 
conform ISO-norm 
(ISO / IEC 11801 (2002))  
Ethernet, leidingmateriaal  
twisted-pair, 
Cat.5 of hoger

Control 9 dienstruimte-
terminal 834 Plus
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van een grote 
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Afb. 20:   Verbinding van de netwerkcomponenten op 
systeemniveau (grote installatie)

ConfiguratiePC

Stationscentrale

Stationscentrale

Ethernetswitch

Gestructureerde bekabeling conform 
ISO-norm (ISO / IEC 11801:2002)
Ethernet, leidingmateriaal  
twisted-pair, Cat.5 of hoger

Control 9 dienstruimte-
terminal 834 Plus



61
Installatie en ingebruikstelling

Aanmelding

Configuratie

Integratie van 
apparaten 
achteraf

3.8   Ingebruikstelling van het 
Gira Oproepsysteem 834 Plus

Tot de bijzondere voordelen van het Gira Oproep-
systeem 834 Plus behoort ook de eenvoudige 
ingebruikstelling. Eerst moeten uiteraard de afzon-
derlijke componenten van de installatie conform de 
voorschriften worden geïnstalleerd.

Na het inschakelen van de installatie melden alle 
systeemapparaten zich aan bij de centrale,

• bij een kleine installatie bij de stationscentrale Plus,

•  bij een grote installatie bij de systeembesturings-
centrale Plus.

Nadat de centrale de systeemapparaten heeft 
herkend, worden deze automatisch bewaakt. De 
systeemapparaten kunnen nu met de configuratie-
assistent worden geparametriseerd.

Aan de dienstruimte- / kamerterminals moet een 
naam resp. kamernummer worden toegewezen.
Uitgevallen apparaten worden direct door het sys-
teem weergegeven.

Ook integratie van apparaten achteraf is altijd moge-
lijk. Daarvoor wordt het apparaat eenvoudig op de 
installatie aangesloten en vervolgens in de software 
van de configuratie-assistent aangemeld.

Even gemakkelijk kunnen ook apparaten achteraf 
worden vervangen of verwijderd: eerst moet het 
betreffende apparaat fysiek uit het systeem worden 
verwijderd, daarna uit de software van de configura-
tie-assistent.
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Configuratie van 
een Gira Control 9 
dienstruimteter
minal 834 Plus

Een Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus kan 
altijd uitsluitend samen met een kamerbesturings-
eenheid (dienstruimte- / kamerterminal of kamer-
module) in de dienstruimte worden geïnstalleerd.

Met behulp van de configuratie-assistent wordt de 
kamerbesturingseenheid gekoppeld aan de Control 9 
dienstruimteterminal. De apparaten zijn dan functio-
neel met elkaar verbonden.

Afb. 21:   Voorbeeld met een kamermodule als 
kamerbesturingseenheid en Control 9

834 Plus LAN

Stationsbus

Softwarekoppeling 

K
am

er
bu

s
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Assistent Oproepsysteem 834 Plus

Hoe wilt u deze stationscentrale gebruiken?

Als onderdeel van een grote installatie met systeem-
besturingscentrale. Parametrisering is uitsluitend 
mogelijk via de externe LAN-aansluiting van de 
systeembesturingscentrale.

VerderOpslaan

Als kleine installatie zonder besturingscentrale
De stationscentrale fungeert als systeem-
besturingscentrale met beperkte functionaliteit. 
Belangrijk: in dit geval mag de stationscentrale niet 
met een systeembesturingscentrale zijn verbonden.

Annuleren Type installatie bepalen

Parametrisering 
van de kleine 
installatie

3.9   Configuratie van het  
Gira Oproepsysteem 834 Plus

De stationscentrale en systeembesturingscentrale 
zijn elk voorzien van twee netwerkaansluitingen 
(RJ45). De netwerkaansluiting "834 Plus LAN" ver-
bindt de systeemapparaten van het oproepsysteem 
via een Ethernetswitch met elkaar.

De netwerkaansluiting "Extern LAN" is bedoeld voor 
aansluiting op een externe PC (voor parametrisering
van de oproepinstallatie) of op een extern (zieken-
huis-)netwerk resp. voor aansluiting op een timeser-
ver op internet.

In een kleine installatie wordt alleen een stationscen-
trale gebruikt. Deze dient als centraal besturingappa-
raat voor de complete installatie. Alle stationscentra-
les zijn standaard voorgeconfigureerd voor gebruik 
in een grote installatie en moeten daarom voor 
gebruik in een kleine installatie worden geparametri-
seerd. Dit gebeurt door de ingebruikstellings-PC te 
verbinden met de stationscentrale (Extern LAN) en 
vervolgens via een internetbrowser de configuratie-
assistent te starten. Na het aanmelden kunt u het 
type installatie bepalen (zie afb. 22). Zie voor nadere 
informatie de bedieningshandleiding van de stations-
centrale Plus.

Afb. 22:  Configuratie-Assistent in een stationscentrale
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Parametrisering 
van de grote 
installatie

In een grote installatie wordt een systeembesturings-
centrale met meerdere stationscentrales gebruikt. 
De systeembesturingscentrale dient als centraal 
besturingapparaat voor de complete installatie en 
kan hiervoor worden geconfigureerd.

Ook instelling en configuratie van organisatorische 
eenheden wordt hier uitgevoerd. Verbind eenvoudig 
de ingebruikstellings-PC met de systeembesturings-
centrale (Extern LAN).

Om u aan te melden bij de configuratie-assistent (zie 
afb. 23) voert u eerst op de adresregel van de brow-
ser het IP-adres in van de systeembesturingscentrale 
en meldt u zich vervolgens aan met uw gebruikers-
naam en wachtwoord. 

Deze informatie vindt u in de verkorte handleiding 
van de systeembesturingscentrale. 

Afb. 23:   Startscherm van de configuratie-assistent in 
systeembesturingscentrale resp. stationscentrale
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Software
pakketten voor 
koppeling van 
externe systemen

Afb. 24:    Overzichtspagina van de configuratie-assistent

Voor de systeembesturingscentrale Plus zijn optio-
neel softwarepakketten verkrijgbaar voor koppeling 
aan de volgende systemen: 

•  DECT-telefooninstallaties (DECT = Digital Enhan-
ced Cordless Telecommunications) via ESPA 4.4.4, 
art. nr. 5994 00

•  brandmeldinstallaties via ESPA 4.4.4,  
art. nr. 5993 00

•  elektrische luidsprekerinstallaties,  
art. nr. 5996 00

•  VoIP-telefooninstallaties (VoIP = Voice over IP),  
art. nr. 5995 00

De vereiste hardwareaansluitingen bevinden zich 
aan de voorzijde van de systeembesturingscentrale 
en zijn gemarkeerd.

Meer informatie vindt u in de verkorte handleiding 
van de systeembesturingscentrale en in de hoofd-
stukken "Ingebruikstelling" en "Functies" in de 
systeembedieningshandleiding en in de online help 
van de configuratiesoftware.
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Afb. 25:   Keycard voor vrijgave  
(b.v. van een DECT-telefooninstallatie)

De afzonderlijke softwarepakketten worden via de 
configuratie-assistent (software) in de systeembestu-
ringscentrale geactiveerd en geconfigureerd.

Activering en configuratie:

•  Bestel een of meer aanvullende softwarepakketten 
via uw handelspartner.

•  U ontvangt van Gira voor elk besteld softwarepak-
ket een keycard (zie afb. 25). 

•  Voer via de configuratie-assistent in de systeembe-
sturingscentrale uw naam en de activeringscode in 
die op de keycard staan vermeld.

•  De gegevens worden op de systeembesturings-
centrale opgeslagen.

•  Het betreffende softwarepakket is nu vrijgegeven 
en kan in de configuratie-assistent van de sys-
teembesturingscentrale worden geopend en naar 
wens worden geconfigureerd.
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Ziekenhuis, verzorgingsinstelling of vergelijkbare 
woonvorm, artsenpraktijk of industrieel bedrijf: het 
Gira Oproepsysteem 834 Plus biedt voor alle eisen 
de passende oplossing. Terwijl voor ziekenhuizen en 
verzorgingsinstellingen met meerdere stations instal-
latie van het Gira oproepsysteem als grote installatie 
met een systeembesturingscentrale Plus voor de 
hand ligt, kan bijvoorbeeld in begeleide woonvor-
men, industriële bedrijven en artsenpraktijken ook 
een oplossing in de vorm van een kleine installatie 
worden overwogen, waarbij uitsluitend een stations-
centrale Plus als centraal besturingapparaat voor het 
complete systeem wordt toegepast.

In dit hoofdstuk worden installatievoorbeelden 
beschreven voor de belangrijkste typen kamers, die 
helpen bij het inrichten van de meest uiteenlopende 
objecten. Alle voorbeelden voldoen aan de eisen 
van DIN VDE 0834, onafhankelijk van de vraag of ze 
als grote installatie of als kleine installatie worden 
gerealiseerd. 

De hier beschreven installatievoorbeelden met 
spraakfunctie kunnen in principe ook zonder spraak-
functie worden gerealiseerd. In dat geval zijn geen 
spraakmodules nodig en kunnen patiëntenhandap-
paraten met spraakfunctionaliteit worden vervangen 
door b.v. losse oproepknoppen.

4  Ontwerpvoorbeelden
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Kamer A:
2 bedden, 
toilet en douche, 
spreken bij het 
bed en discreet 
spreken

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep  
en aanwezigheid 2 met spraak-
module Plus

5925 03 1

Oproepknop met externe 
aansluiting Plus

5901 03 2

Spraakmodule Plus 5990 03 2

Patiëntenhandapparaat  
met spraakfunctie

5960 00 2

Uitschakelknop met  
spraakmodule Plus

5918 03 1

Oproepknop Plus 5900 03 2

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, 
geel, groen Plus

5944 00 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, enkel-
voudig

0211 03 5

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, twee-
voudig

0212 03 3

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, tweevou-
dig zonder middenstijl

1002 03 1

Stroomimpulsrelais 2-polig 2965 00 2

Toilet / douche

Gang

4.1 Patiëntenkamer in het ziekenhuis
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Bij ontwerp en installatie van het Gira Oproepsysteem 
834 Plus in een ziekenhuis, verzorgingsinstelling of 
verpleegstation moet het risico van uitval door b.v. een 
stroomstoring worden geminimaliseerd.

Bekijk eerst de installatie in een patiëntenkamer: 
Op het toilet bevinden zich een goed bereikbaar 
trekdrukcontact (ZUT+) en een uitschakelknop (AT+) 
met spraakmodule. Het trekdrukcontact moet zo 
worden geïnstalleerd, dat het ook door een op de 
grond liggende persoon kan worden bediend. Met 
de uitschakelknop kan een actieve oproep worden 
bevestigd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid via de 
spraakmodule met b.v. het verplegend personeel in de 
dienstruimte te communiceren.
In het zitgedeelte van de kamer wordt een normale 
oproepknop met externe aansluiting (RN+) gemon-
teerd en naast de deur naar de gang een kamertermi-
nal Plus (ZT+) met spraakmodule (S+). Zo kan door het 
personeel direct bij binnenkomst een oproep worden 
bevestigd of via de spraakmodule met de dienstruimte 
worden gecommuniceerd. 

Naast elk bed bevindt zich een oproepknop met 
externe aansluiting (RN+) en spraakmodule (S+). Wan-
neer op de externe aansluiting ook een patiëntenhand-
apparaat (PHG+) wordt aangesloten, kan een patiënt 
direct vanuit het bed een oproep activeren en het 
licht schakelen. Daarnaast kan hij "diskreet" met het 
verplegend personeel spreken door het patiëntenhand-
apparaat als telefoonhoorn te gebruiken. Naast de deur 
bevindt zich op de gang een kamersignaallamp (ZS+) 
die een geactiveerde oproep visueel signaleert.

De uitrusting kan voor alle kamers van het station 
gelijk worden uitgevoerd. Wanneer nu in één van 
de patiëntenkamers een oproep wordt geactiveerd, 
wordt deze op de kamerterminal, de signaallamp naast 
de deur, maar ook via bijvoorbeeld een gangdisplay 
gesignaleerd onder vermelding van naam en kamer-
nummer. Bovendien wordt de oproep doorgestuurd 
naar een dienstruimteterminal Plus (DZT+) die zich in 
de dienstruimte bevindt. Optioneel kan hier de oproep 
ook worden weergegeven op een Gira Control 9 dienst-
ruimteterminal 834 Plus (CT9+) die zich eveneens in de 
dienstruimte bevindt.
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Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamermodule met oproep- en 
aanwezigheidsknop Plus

5920 03 1

Oproepknop met externe 
aansluiting Plus

5901 03 2

Losse oproepknop 2955 00 2

Uitschakelknop Plus 5911 03 1

Oproepknop Plus 5900 03 2

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, 
geel, groen Plus

5944 00 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, enkel-
voudig

0211 03 8

Toilet / douche

Gang

Kamer B:
2 bedden,  toilet 
en douche, zonder 
spraakfunctie
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Wanneer in de patiëntenkamer geen spraakfunctie 
wordt gevraagd, zou de installatie er als volgt uit 
kunnen zien:

Op het toilet bevinden zich weer een goed bereik-
baar trekdrukcontact (ZUT+) en een uitschakelknop 
(AT+). Het trekdrukcontact moet ook hier weer zo 
worden geïnstalleerd, dat het ook door een op de 
grond liggende persoon kan worden bediend. 

In de kamer wordt in het zitgedeelte een normale 
oproepknop (RT+) gemonteerd en naast de deur 
naar de gang b.v. een kamermodule met oproep- en 
aanwezigheidsknop Plus (ZM+). Zo kan het perso-
neel direct bij binnenkomst een oproep bevestigen. 
Naast elk bed bevindt zich een oproepknop met 
externe aansluiting (RN+).

Met een losse oproepknop die op de externe aan-
sluiting is aangesloten, kan direct vanuit het bed een 
oproep worden geactiveerd. Naast de deur bevindt 
zich op de gang een kamersignaallamp (ZS+) die 
een geactiveerde oproep visueel signaleert.

De uitrusting kan voor alle kamers van het station 
gelijk worden uitgevoerd.

Wanneer nu in één van de patiëntenkamers een 
oproep wordt geactiveerd, wordt deze op de kamer-
module, de signaallamp naast de deur, maar ook via 
bijvoorbeeld een gangdisplay gesignaleerd onder 
vermelding van naam en kamernummer. Bovendien 
wordt de oproep doorgestuurd naar een dienstruim-
teterminal Plus (DT+) die zich in de dienstruimte 
bevindt. Optioneel kan hier de oproep ook worden 
weergegeven op een Control 9 dienstruimteterminal 
834 Plus (CT9+) die zich eveneens in de dienstruimte 
bevindt.
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Bewonerskamer 
B: 2 bedden, 
toilet en douche, 
spreken in de 
ruimte

4.2 Kamer in een begeleide woonvoorziening

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep en 
aanwezigheid 2 met spraak-
module Plus

5925 03 1

Oproepknop met externe 
aansluiting Plus

5901 03 1

Losse oproepknop 2955 00 1

Draadloze set armband 2953 00 1

Uitschakelknop met  
spraakmodule Plus

5918 03 1

Oproepknop Plus 5900 03 2

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, 
geel, groen Plus

5944 00 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, enkel-
voudig

0211 03 7

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, twee-
voudig

0212 03 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, tweevou-
dig zonder middenstijl

1002 03 1

Toilet / douche

Gang
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Bij ontwerp en installatie van het Gira Oproepsys-
teem 834 Plus in een begeleide woonvorm wordt 
het oproepsysteem analoog aan de patiëntenkamers 
in een ziekenhuis geïnstalleerd. Daarbij is niet van 
belang of het gaat om een een- of tweepersoons-
kamer.

Op het toilet bevinden zich een goed bereikbaar 
trekdrukcontact (ZUT+) en een uitschakelknop (AT+) 
met spraakmodule (S+). Het trekdrukcontact moet 
zo worden geïnstalleerd, dat het ook door een op de 
grond liggende persoon kan worden bediend. Met 
de uitschakelknop kan een actieve oproep op het 
toilet worden bevestigd. Daarnaast bestaat de moge-
lijkheid via de spraakmodule met b.v. een begeleider 
in de dienstruimte te communiceren.

In het zitgedeelte van de kamer wordt een nor-
male oproepknop met externe aansluiting (RTN+) 
gemonteerd en naast de deur naar de gang een 
kamerterminal Plus (ZT+) met spraakmodule (S+). 
Zo kan door het begeleidende personeel direct bij 
binnenkomst een oproep worden bevestigd of via 
de spraakmodule met de dienstruimte of de receptie 
worden gecommuniceerd. 
Naast elk bed bevindt zich een oproepknop met 
externe aansluiting (RN+) en spraakmodule (S+). 
Wanneer op de externe aansluiting een losse op-
roepknop wordt aangesloten, kan de bewoner direct 
vanuit het bed een oproep activeren. Alternatief kan 
op de externe aansluiting echter ook de ontvanger 
van een draadloze set worden aangesloten. De be-
woner draagt dan de mobiele zender in de vorm van 
een draadloze armband of medaillon met zich mee, 
waarmee hij zo nodig een oproep kan activeren, 
onafhankelijk van waar hij zich bevindt. Het bereik 
van de zender is afhankelijk van de lokale omstan-
digheden in het gebouw.
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Receptie / dienst
ruimte A:
Met Gira Control 9 
dienstruimte
terminal 834 Plus

4.3 Dienstruimte of receptie

Gang

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Gira Control 9 dienstruimte-
terminal 834 Plus

5927 00 1

Dienstruimteterminal artsop-
roep en aanwezigheid 2 Plus 
met spraakmodule Plus

5929 03 1

Kamersignaallamp rood,  
wit, geel, groen Plus

5944 00 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, enkel-
voudig 

0211 03 2

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, tweevou-
dig zonder middenstijl 

1002 03 1

Designafdekraam voor Gira  
Control 9 dienstruimteterminal 
834 Plus, glas zwart

2080 05 1

Inbouwbehuizing voor Gira  
Control 9 dienstruimteterminal 
834 Plus

2082 00 1



75
Ontwerpvoorbeelden

Om op oproepen te kunnen reageren, die zijn geac-
tiveerd in de patiëntenkamer van een ziekenhuis of 
de bewonerskamer van een begeleide woonvorm, 
moeten deze worden gesignaleerd op een locatie 
waar het verplegend of begeleidend personeel zich 
ophoudt. In een ziekenhuis kan dat bijvoorbeeld de 
dienstruimte van een station zijn, in een begeleide 
woonvorm de receptie. 

In principe moet deze locatie ten minste zijn voorzien 
van een dienstruimteterminal – bij voorkeur met 
spraakmodule. Door een kamersignaallamp naast de 
deur op de gang worden geactiveerde oproepen ook 
buiten de dienstruimte weergegeven. De dienstruim-
teterminal moet voor het personeel goed bereikbaar 
naast de deur worden geïnstalleerd. Optioneel 
kan naast een dienstruimteterminal ook een Gira 
Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus b.v. tegen 
de wand naast het bureau of ook, met een bijpas-
sende behuizing, op het bureau worden voorzien. 
De Control 9 dienstruimteterminal biedt aanvullend 
comfort bij bediening en oproepverwerking en een 
meldingenoverzicht.

Als afdekraam voor de apparaten zijn diverse varian-
ten beschikbaar, die visueel goed in de inrichting van 
de kamer kunnen worden geïntegreerd en zo het 
oproepsysteem ook een visueel hoogtepunt maken. 
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Stationsbadkamer
Spreken in de 
kamer

4.4 Stationsbadkamer en mindervalidentoilet

Gang

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep  
en aanwezigheid 2 met spraak-
module Plus

5925 03 1

Pneumatische oproepknop 
Plus

5913 03 1

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, 
geel, groen Plus

5944 00 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, enkel-
voudig 

0211 03 4

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, tweevou-
dig zonder middenstijl 

1002 03 1
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De stationsbadkamer wordt bij de douche voorzien 
van een trekdrukcontact (ZUT+) en bij de badkuip 
van een pneumatische oproepknop (PRT+). De 
pneumatische oproepknop is zo geconstrueerd, dat 
hij drijft op het water en zo gemakkelijk door een in 
de badkuip liggende persoon kan worden bediend. 
Naast de deur in de stationsbadkamer bevindt zich 
weer een kamerterminal (ZT+) met spraakmodule 
(S+) waarmee oproepen kunnen worden bevestigd 
en extra personeel kan worden opgeroepen. 

Van installatie van de spraakmodule kan worden 
afgezien wanneer geen gesproken communicatie 
tussen stationsbadkamer en dienstruimte / receptie 
nodig is.

Als afdekraam voor de apparaten zijn diverse varian-
ten beschikbaar, die visueel goed in de inrichting van 
de kamer kunnen worden geïntegreerd en zo het 
oproepsysteem ook een visueel hoogtepunt maken.
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Mindervaliden
toilet zonder 
spraakfunctie

Gang

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamermodule met oproep-  
en aanwezigheidsknop Plus

5920 03 1

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, 
geel, groen Plus

5944 00 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, enkel-
voudig 

0211 03 3
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Door installatie van het Gira Oproepsysteem 834 
Plus in b.v. een mindervalidentoilet voor openbaar 
gebruik, moet ervoor worden gezorgd dat iemand 
in een hulpbehoevende situatie het personeel kan 
alarmeren. De installatie kan worden uitgevoerd als 
kleine installatie wanneer er geen aanvullende eisen 
worden gesteld die toepassing van een systeembe-
sturingscentrale Plus nodig maken.

Het trekdrukcontact (ZUT+) moet zo zijn aange-
bracht, dat het vanaf het toilet goed bereikbaar is 
voor mindervaliden. In het ideale geval is het trek-
drukcontact ook vanaf de wastafel bereikbaar. 

Een via een trekdrukcontact geactiveerde oproep 
wordt op de gang voor het toilet gesignaleerd door 
een kamersignaallamp (ZS+). De kamermodule met 
oproep- en aanwezigheidsknop Plus (ZM+) geeft 
de oproep door aan de dienstruimte / receptie. Een 
actieve oproep kan hiermee ook worden bevestigd.
Als afdekraam voor de apparaten zijn diverse varian-
ten beschikbaar, die visueel goed in de inrichting van 
de kamer kunnen worden geïntegreerd en zo het 
oproepsysteem ook een visueel hoogtepunt maken.
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Rustruimte
Spreken bij 
het bed

4.5 Rustruimte en behandelkamer

Gang

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep  
en aanwezigheid 2 met 
spraakmodule Plus

5925 03 1

Oproepknop met  
externe aansluiting en  
diagnoseaansluiting Plus

5906 03 1

Spraakmodule Plus 5990 03 1

Losse oproepknop 2955 00 1

Kamersignaallamp rood, wit, 
geel, groen Plus

5944 00 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, enkel-
voudig

0211 03 2

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, twee-
voudig

0212 03 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, tweevou-
dig zonder middenstijl

1002 03 1



81
Ontwerpvoorbeelden

Ook een rustruimte, bijvoorbeeld in een industrieel 
bedrijf, is een goed voorbeeld voor toepassing van 
het Gira Oproepsysteem 834 Plus als kleine instal-
latie. Kleine verwondingen van medewerkers of 
hartproblemen: de werkgever moet ervoor zorgen 
dat zijn medewerkers in geval van nood in een rust-
ruimte kunnen worden verzorgd tot de hulpdiensten 
arriveren. 

Toepassing van een Gira Oproepsysteem 834 Plus 
zorgt ervoor, dat de medewerker zich kenbaar kan 
maken wanneer zijn toestand achteruit gaat. Daarom 
bevindt zich direct bij het bed een oproepknop met 
externe aansluiting (RN+) en spraakmodule (S+). 
Wanneer op de externe aansluiting bovendien een 
patiëntenhandapparaat wordt aangesloten, kan 
de medewerker niet alleen een oproep activeren, 
maar ook "per telefoon" communiceren" wat eraan 
scheelt.

Een geactiveerde oproep wordt op de gang voor de 
rustruimte gesignaleerd door een kamersignaallamp. 
Tegelijkertijd wordt deze ook weergegeven op de 
dienstruimteterminal (DZT+) met spraakmodule (S+), 
b.v. bij de receptie van het bedrijf. Het personeel 
bij de receptie kan vervolgens via de spraakmodule 
direct bij de medewerker navragen waarom hij de 
oproep heeft geactiveerd of wat hij nodig heeft.
Als afdekraam voor de apparaten zijn diverse varian-
ten beschikbaar, die visueel goed in de inrichting van 
de kamer kunnen worden geïntegreerd en zo het 
oproepsysteem ook een visueel hoogtepunt maken.

Het installatievoorbeeld is eveneens van toepassing 
op een verkoever- of behandelkamer in een artsen-
praktijk. In dat geval zou een geactiveerde oproep 
b.v. worden afgehandeld door de receptie van de 
praktijk.
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4.6 Centrale ruimte en technische ruimte

Centrale ruimte
Spreken in de 
kamer

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep  
en aanwezigheid 2 met spraak-
module Plus

5925 03 1

Oproepknop met  
externe aansluiting Plus

5901 03 2

Draadloze set medaillon 2968 00 1

Kamersignaallamp rood, wit, 
geel, groen Plus

5944 00 1

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, enkel-
voudig 

0211 03 4

Afdekraam Standaard 55,  
zuiver wit glanzend, tweevou-
dig zonder middenstijl 

1002 03 1

Gang
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Ook in centrale ruimten van verpleegstations of 
woongroepen kan installatie van een Gira Oproep-
systeem 834 Plus zinvol zijn.

Wanneer bij de zitgroepen goed bereikbare oproep-
knoppen met externe aansluiting (RN+) worden 
geïnstalleerd, kan hier zo nodig direct een oproep 
worden geactiveerd. Op de externe aansluiting 
kan bovendien de ontvanger van een draadloze 
set worden aangesloten. De mobiele zenders voor 
oproepactivering kunnen de bewoners in de vorm 
van een medaillon om de nek of een armband om de 
pols met zich meedragen en daarmee zo nodig een 
oproep activeren.

Naast de deur van de centrale ruimte bevindt zich 
een kamerterminal (ZT+) met spraakmodule. Zo is 
bij activering van een oproep ook gesproken com-
municatie met b.v. het verplegend personeel in de 
dienstruimte van het verpleegstation of de woon-
groep mogelijk.
Als afdekraam voor de apparaten zijn diverse varian-
ten beschikbaar, die visueel goed in de inrichting van 
de kamer kunnen worden geïntegreerd en zo het 
oproepsysteem ook een visueel hoogtepunt maken.
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Technische ruimte  
voor een station 
resp. kleine 
installatie

Gang

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Stationscentrale Plus 5971 00 1

Oproepsysteem-switch 5985 00 1

Netgelijkrichter 24 V / 6 A  
wandmontage met UPS

5999 00 1
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Op het systeemniveau van het Gira Oproepsysteem 
834 Plus komt alle informatie van het systeem 
samen en wordt via stationscentrale of systeembe-
sturingscentrale geregistreerd, verwerkt en aange-
stuurd.

Omdat de apparaten op systeemniveau niet altijd en 
voor iedereen toegankelijk moeten zijn, is het aan te 
raden deze in een aparte ruimte, b.v. een technische 
ruimte, te installeren. Hier kan dan ook de vereiste 
voeding worden aangesloten. De technische ruimte 
moet bovendien de klimatologische omstandighe-
den vervullen die nodig zijn voor een optimaal bedrijf 
van de apparaten.

Bij een kleine installatie (zie afbeelding) bestaat het 
systeemniveau uit een stationscentrale met bijpas-
sende netgelijkrichter voor de voeding en een Ether-
netswitch waarop evt. in de installatie toegepaste 
Gira Control 9 dienstruimteterminals 834 Plus op de 
stationscentrale worden aangesloten. De apparaten 
op stationsniveau – zoals kamer- en dienstruimteter-
minals, worden direct op de stationscentrale aange-
sloten. Wanneer een internetaansluiting beschikbaar 
is, kan deze permanent via een PC met de aanslui-
ting "Extern LAN" van de stationscentrale worden 
verbonden om b.v. de systeemtijd met behulp van 
een timeserver op internet te synchroniseren. Via de 
PC loopt dan ook de configuratie van de installatie 
en de backup van belangrijke bedrijfsgegevens.

Bij een grote installatie vormt de systeembesturings-
centrale de centrale besturingseenheid en staat deze 
via de Ethernetswitch in verbinding met de stations-
centrales van de afzonderlijke installatiezones (b.v. 
stations) en de PC. Alle overige functies worden 
gerealiseerd zoals bij een kleine installatie.
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5.1 Opmerkingen vooraf over het gebruik

De gebruiker van een oproepinstallatie in ziekenhuizen, 
verzorgingsinstellingen, verpleegstations en soortge-
lijke inrichtingen moet zelf "verantwoordelijke persoon" 
zijn in de zin van DIN VDE0834 of een verantwoorde-
lijke persoon aanwijzen, die de verantwoordelijkheid 
draagt voor het feit dat het personeel, in het bijzonder 
het verplegend personeel, over voldoende kennis 
moet beschikken betreffende de taken, functies en het 
gebruik van de oproepinstallatie. Passende instructies 
moeten regelmatig worden gegeven en herhaald.

Hij moet er verder voor zorgen, dat bij de eerste teke-
nen van een verminderde bedrijfszekerheid en onregel-
matigheden in de functionaliteit dit door het personeel 
wordt gemeld en inspecties worden uitgevoerd.

Het aansluiten van externe apparaten en arbeidsmidde-
len (b.v. elektrisch medische apparaten) mag uitslui-
tend door hiervoor speciaal opgeleid personeel worden 
uitgevoerd. Apparaten voor het activeren een oproep 
met stekker, zoals b.v. patiëntenhandapparaat of losse 
oproepknop, moeten elke keer na het aansluiten op 
een goede werking van de oproepactivering worden 
gecontroleerd.

Na insteken van het patiëntenhandapparaat (PHG) 
via de veiligheidsadapter op een kamerapparaat met 
externe aansluiting wordt door middel van de knippe-
rende LED gevraagd om eenmalig op de oproepknop 
van het PHG te drukken. Hiermee wordt de werking 
van het PHG getest (PHG-test). Deze test activeert 
geen oproep.

5.2 Melding van storingen

Onregelmatigheden in de functionaliteit en uitval en 
storingen van afzonderlijke componenten van de 
oproepinstallatie moeten door het personeel (in het 
bijzonder het verplegend personeel!) onmiddellijk aan 
de gebruiker of de door hem aangewezen persoon 
worden gemeld, zodat er direct onderhouds- en 
aanpassingsmaatregelen kunnen worden genomen. 
Alle optredende storingen moeten door de gebruiker of 
de aangewezen persoon in een bij de oproepinstallatie 
horend bedrijfsboek worden vastgelegd.

Plichten van de 
gebruiker 

Storingen in het 
bedrijfsboek 
registreren

5 Gebruik van de installatie
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5.3 Verhelpen van storingen

Bij optredende storingen in een oproepinstallatie 
moeten deze door deskundige monteurs voor 
oproepinstallaties zo snel mogelijk worden geïn-
specteerd en gerepareerd. Met de reparatie moet 
binnen 24 uur na de melding van de storing worden 
begonnen. De reparatiewerkzaamheden moeten 
zo worden uitgevoerd, dat de onderbreking van de 
functionaliteit van de apparaten en installatiedelen zo 
kort mogelijk wordt gehouden.

Na afsluiting van de reparatiewerkzaamheden moet 
een deskundige een functionele controle uitvoeren 
van de apparaten of installatiedelen die de storing 
vertoonden.

Alle reparatiemaatregelen moeten in het bedrijfsboek 
van de oproepinstallatie worden vastgelegd door de 
betreffende storingmonteur.

Tijdig en deskundig onderhoud moet door middel 
van een onderhoudsovereenkomst tussen de ge-
bruiker van de oproepinstallatie en het onderhouds-
bedrijf worden geborgd zodat storingen zo snel 
mogelijk en effectief worden verholpen.

5.4 Bedrijfs- / onderhoudsboek

Er moet een permanent bij de oproepinstallatie 
aanwezig bedrijfs- / onderhoudsboek worden bijge-
houden waarin alle storingen met vermelding van 
oorzaak, veroorzakende component en alle vereiste 
en uitgevoerde onderhouds- en aanpassingsmaatre-
gelen moeten worden vastgelegd.

Het boek dient voor de gebruiker en de aangewezen 
persoon als bewijs dat ze bij het gebruik van de 
oproepinstallatie hun zorgplicht zijn nagekomen. 
Bovendien is het een essentiële voorwaarde voor 
passend onderhoud en voor snelle en rationele repa-
ratie bij storingen in de installatie.

Reparatie binnen 
24 uur

Alle relevante 
gebeurtenissen 
vastleggen
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Wanneer wijzigingen aan de oproepinstallatie moeten 
worden uitgevoerd, mogen deze uitsluitend door elek-
trotechnici met aantoonbare competentie worden uit-
gevoerd. In het bijzonder bij het invoegen van systeem-
vreemde installatiedelen moet de compatibiliteit van de 
wijzigingsmaatregelen met de bestaande oproepinstal-
latie door de fabrikant van de oproepinstallatie worden 
bevestigd en moet de aansprakelijkheid voor evt. re-
sulterende systeemgebreken door de gebruiker of een 
door hem aangewezen deskundige zorgvuldig worden 
gecontroleerd. Na elke wijziging moet een grondige 
functionele controle van de bedoelde toestand van de 
oproepinstallatie worden uitgevoerd.

Alle wijzigingen moeten in het bedrijfs- / onderhouds-
boek van de oproepinstallatie worden vastgelegd. 
Dat moet gebeuren door de monteur die de wijziging 
in opdracht heeft uitgevoerd. Een voorbeeld voor 
een bedrijfs- / onderhoudsboek vindt u ook in de Gira 
Downloadzone:
www.download.gira.de 

5.5 Uitschakeling, gedeeltelijke uitschakeling

De gebruiker of de aangewezen persoon moet in 
alle gevallen waarin de installatie of installatiedelen 
worden uitgeschakeld zorgen voor een alternatieve 
manier van controle van de betroffen kamers tot alle 
installatie-eenheden van de oproepinstallatie weer 
correct werken.

Elke (gedeeltelijke) uitschakeling moet met reden, 
omvang en duur in het bedrijfsboek van de oproep-
installatie worden vastgelegd. Dat moet gebeuren 
door het personeel, de gebruiker, de "verantwoorde-
lijke persoon" of de monteur die de uitschakeling in 
opdracht heeft uitgevoerd.

Bij uitschakeling 
zorgen voor 
veiligheid
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6.1 Opmerkingen vooraf over reparaties 

Oproepinstallaties in de zin van dit handboek 
ondersteunen de effectieve en volledige verzorging 
van zieken en instellingbewoners. Meest in het oog 
springend kenmerk van het gebruik is echter het 
meer of minder grote gevaar voor degene die een 
oproep doet of voor derden op het moment dat een 
oproep wordt geactiveerd. Deze bijzondere gebruiks-
omstandigheden vereisen een hoge beschikbaar-
heid van de oproepinstallatie, overdag en 's nachts. 
Daarom moet er onder alle omstandigheden worden 
gezorgd voor deskundig onderhoud van de instal-
latie door speciaal opgeleide vakmensen.

De drie componenten van onderhoud zijn inspectie 
– onderhoud – reparatie. Ze garanderen optimaal de 
beschikbaarheid omdat slijtage, fouten en storingen 
in de installatie tijdig worden herkend en passende 
tegenmaatregelen direct kunnen worden genomen.

6.2 Verantwoordelijkheid voor onderhoud

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt bij 
de gebruiker van een oproepinstallatie. Hij dient er 
conform DIN VDE 0834 voor te zorgen dat des-
kundig onderhoud van zijn oproepinstallatie qua 
tijdstip en deskundige uitvoering is gewaarborgd. 
Hij kan deze verantwoordelijkheid overdragen aan 
een deskundig bedrijf. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met de vereiste logistiek van reserveon-
derdelen en de bereikbaarheid.

6 Reparatie

Zeer hoge 
beschikbaarheid 
van de installatie 

Gebruiker 
verantwoordelijk
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6.3 Inspectie van de installatie

Inspectie van de installatie omvat allereerst controle 
van het bedrijfsboek om bestaande gebreken te 
identificeren. Daarna volgt een functionele controle 
van de geïnstalleerde inrichtingen inclusief een visuele 
inspectie op mechanische beschadigingen.

Inspecties moeten ten minste vier keer per jaar met 
ongeveer gelijke intervallen worden uitgevoerd.

Daarbij moeten op hun correcte werking worden 
gecontroleerd:

•  Oproepknoppen en mobiele apparaten voor oproe-
pactivering, die bedoeld zijn om door patiënten te 
worden gebruikt

• Signaallampen en akoestische signaalgevers

•  Voeding, aanhouden van nominale waarden Ten min-
ste één keer per jaar moeten op een correcte werking 
worden gecontroleerd:

•  Alle overige apparaten voor oproepactivering, oproe-
puitschakeling en aanwezigheidsmarkering

• Alle overige displayvoorzieningen

•  Alle inrichtingen voor het opvragen van oproepen, 
inclusief evt. spraakwegen, volume, verstaanbaarheid

Er moet worden gelet op ongedocumenteerde wijzi-
gingen aan de installatie.

De uitgevoerde inspecties en de resultaten daarvan 
moeten door de betreffende deskundige in het bedrijfs-
boek van de installatie worden gedocumenteerd. Ze 
vormen de basis voor eventueel vereiste reparaties.

Op gebreken
controleren 

Functionele 
controle van de 
installatiedelen

Wijzigingen 
documenteren
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6.4 Onderhoud van de installatie

Onderhoud van de installatie moet naar opgave 
van de fabrikant, echter ten minste één keer per 
jaar worden uitgevoerd. Hiertoe behoren indien van 
toepassing:

•  Verzorging en reiniging van installatiedelen, reini-
ging van ventilatieopeningen

•  Vervangen van onderdelen met een begrensde 
levensduur (b.v. batterijen)

•  Opnieuw instellen en afstemmen van onderdelen 
en apparaten

Afwijkingen van de normale toestand moeten 
worden gecorrigeerd. De onderhouden delen van de 
installatie moeten ter afsluiting worden getest om 
eventuele nog bestaande fouten te verhelpen. Bij 
softwaregestuurde installaties is het aan te bevelen 
om in het kader van het onderhoud zo nodig de 
software te updaten.

Het uitgevoerde onderhoud en de resultaten daarvan 
moeten gedetailleerd door de betreffende deskun-
dige in het bedrijfsboek van de installatie worden 
gedocumenteerd.

6.5 Reparatie van de installatie

Reparatie van de installatie omvat de reparatie of 
vervanging van defecte installatiedelen met ter af-
sluiting een functionele controle van de gerepareer-
de installatiedelen inclusief de onderlinge samenwer-
king met de rest van de oproepinstallatie.

Onderhouds
intervallen in 
acht nemen 
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Onder www.akademie.gira.nl bieden wij u een web-
based training aan waarmee u zich via internet tot 
deskundige voor oproepsystemen kunt laten opleiden. 
Klik op de startpagina op de cursus "Oproepsysteem 
834 Plus" om u voor de gratis training aan te melden. 
U bepaalt zelf waar u leert, wanneer en hoe lang en 
hoe vaak u de afzonderlijke lessen wilt herhalen.

Om de zelfstudie eenvoudiger te realiseren, is de 
inhoud "multimediaal" uitgevoerd: in korte animaties 
ziet u hoe een oproepsysteem is opgebouwd en hoe 
het werkt. Zo worden de onderwerpen begrijpelijk en 
logisch te volgen gepresenteerd.

Afb. 26:   Multimediale WBT voor het  
Oproepsysteem 834 Plus

Web-based 
training voor 
het Gira 
Oproepsysteem 
834 Plus 

7 Online-seminar
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In aansluiting op een les worden u enkele vragen 
gesteld. Met de beantwoording controleert u uw 
huidige kennisniveau en weet u in welke onderwer-
pen u zich zo nodig verder moet verdiepen. 

Getuigschrift van de fabrikant

De vragen dienen bovendien als voorbereiding op 
de test waarmee u de cursus afsluit en die geldt als 
bewijs van deelname voor de fabrikant. De succes-
volle afronding wordt u bevestigd met een certificaat 
dat wij u per post toesturen.

Enkele onderwerpen uit de inhoud

• Inleiding tot oproepsystemen

• Het Gira Oproepsysteem 834 Plus

• Configuratie van het Gira Oproepsysteem 834 Plus

•  Voorbeelden voor ontwerp en installatie van het 
Gira Oproepsysteem 834 Plus
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•   "Ontwerpbrochure oproepinstallaties" 
Zentralverband Elektrotechnik-  
und Elektroindustrie (ZVEI) e.V.,  
Frankfurt am Main 
www.zvei.de

8 Literatuuropgave
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Hieronder vindt u een lijst (in alfabetische volgorde) 
met begrippen en toelichtingen met betrekking tot 
oproepsystemen:

Apparaat voor aanwezigheidsmarkering, noodop-
roepvoorbereiding, oproepdoorzending en oproep-
uitschakeling in de ruimten waar de oproep is geacti-
veerd. Aan oproeplocaties in toiletten of andere 
nevenruimten, die vanaf de aanwezigheidsknop niet 
kunnen worden overzien, moet een eigen -> uitscha-
kelknop worden toegewezen.
De aanwezigheidsknop kan als apart apparaat of als 
bedieningselement van de kamerterminal worden 
gepland.

Markeren van de aanwezigheid van verplegend per-
soneel bij het betreden van een met de oproepinstal-
latie verbonden kamer met -> aanwezigheidsknop.
In alle ruimten waarin het personeel door oproepen 
moet kunnen worden bereikt, moet door bediening 
van de aanwezigheidsknop de aanwezigheidsmar-
kering kunnen worden ingeschakeld. De aanwe-
zigheidsknoppen moeten groen zijn, de schakel-
toestand moet in of naast de knop visueel worden 
gesignaleerd. Ze moeten in de buurt van de deur 
zijn aangebracht. De aanwezigheidsknop voor een 
tweede persoon mag, indien aanwezig, geel zijn.

Oproep met speciaal signaal voor het inroepen van 
speciaal personeel (arts, reanimatieteam). 

Omvangrijke bedienings- en installatie-eenheid bij 
het patiëntenbed voor opname van mobiele oproep- 
en bewakingsapparaten.

Elk bed is voorzien van een spraakvoorziening en 
kan afzonderlijk worden aangesproken.

Oproep van een patiënt met de oproepvoorziening 
bij het bed, die selectief kan worden herkend.

Storingen, die het activeren, overdragen en signale-
ren van oproepen nadelig kunnen beïnvloeden, moe-
ten worden gemeld. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met het relevante toepassingsgebied.

9 Woordenlijst

Aanwezigheids
knop

Aanwezigheid

Alarmoproep

Bedaansluit
eenheid

Bedgewijs 
spreken

Bedoproep



96
Woordenlijst

Beschermings
zone A

Beschermings
zone B

Besturings
eenheid

Centraal /  
decentraal 
gebruik

Centraal bedrijf

Er bestaat geen elektrisch geleidende verbinding 
tussen personen en de aardpotentiaal of andere 
installaties en apparaten.

Meestal geeft de fabrikant al voor elke apparaten-
groep de van toepassing zijnde beschermingszone 
aan. In beschermingszone A zijn geen bijzondere 
beschermingsmaatregelen vereist.

In deze zone kan een verhoogd risico voor de 
patiënt optreden wanneer deze geleidend met de 
aardpotentiaal of medisch-technische apparaten is 
verbonden.

In beschermingszone B zijn aanvullende maatrege-
len vereist. De keuze van de apparaten is van belang. 
Oproepknoppen voor b.v. badkamers behoren tot 
beschermingszone B.

Fabrikantspecifiek centraal besturingapparaat dat 
alle processen van een oproepinstallatie beheerd en 
aanstuurt en waarin doorgaans alle besturingspro-
gramma's zijn opgeslagen.

Besturingseenheden mogen net als netvoedingen 
uitsluitend in droge gangen of functionele ruimten 
worden ondergebracht. Ze moeten goed toegankelijk 
zijn. Er moet voor voldoende warmteafvoer worden 
gezorgd, zo nodig door gedwongen ventilatie. De 
functies moeten in noodbedrijf behouden blijven (in 
praktijk wordt deze vaak verward met de centrale 
melder omdat er ook installaties zijn waarbij de bestu-
ringseenheid in de centrale melder is geïntegreerd).

Organisatievorm waarbij afhankelijk van de tijd 
van de dag en de oproepfrequentie stationsgewijs 
apart het centrale of het decentrale gebruik wordt 
geactiveerd.
De oproepinstallatie moet stationsgewijs met b.v. 
een toetsdruk en evt. ook automatisch in de betref-
fende andere bedrijfsstand om te schakelen zijn.

Organisatievorm waarbij alle oproepen van alle 
stations uitsluitend naar een bovenliggende centrale 
locatie (-> centrale melder) worden geleid, daar 
worden beantwoord en verwerkt en van waaruit alle 
verdere maatregelen worden genomen.
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Centrale leiding

Centrale melder

Communicatie
interface

Decentraal 
gebruik

Vastgelegd moet worden of stations tijdelijk ook de-
centraal moeten kunnen worden gebruikt. Zinvol is de 
integratie met andere functiegebieden (beheer, rönt-
gen, apotheek, enz.) voor een efficiënt totaalsysteem.

a)  Kabelverbinding die alle stations met alle voor 
-> centraal bedrijf vereiste verbindingen in zich 
verenigt.

b)  Kabelverbinding die alle stations met de centrale 
stuurelektronica (-> besturingscentrale) verbindt.

Voor het leidingnet geldt de norm DIN VDE 0834. 
Verwisseling met leidingen van het laagspannings-
net of beïnvloeding moet door de voorgeschreven 
maatregelen worden uitgesloten.

Centrale werkplek voor -> centraal bedrijf.
Bij het ontwerp moet er rekening mee worden 
gehouden dat de centrale melder zo nodig 24 uur 
per dag bezet moet zijn. Het aantal bedieningsplaat-
sen moet worden vastgelegd. Het is tevens zinvol 
functiegebieden aan te sluiten.

Fabrikantspecifieke interface tussen oproepinstallatie 
en PSA-, DECT- of TC-systemen.

In de oproepinstallatie geactiveerde meldingen 
(oproepen, nood-, alarm-, diagnoseoproepen, 
storingen) kunnen tevens met inachtneming van de 
norm VDE 0834 op de PSA (draadloze personenzoe-
kinstallatie) of DECT (draadloze TC-eindapparaten) 
worden doorgemeld. De ervaring leert dat hierbij 
tijdig helderheid moet worden verschaft over de 
verantwoordelijkheden over en weer met betrekking 
tot type en omvang van de doorgifte.

Organisatievorm waarbij alle oproepen binnen een 
station of dienstbereik van het verantwoordelijke 
verplegend personeel direct een melder in de dienst-
ruimte of de betreffende verblijfplaats (-> oproep-
doorzending) bereiken.

Naast de patiëntenkamers en functionele ruimten 
moeten alle ruimten waarin zich verplegend perso-
neel en patiënten ophouden in de installatie worden 
geïntegreerd.



Tijdelijke organisatorische samenschakeling van 
stations waarvan de oproepen hetzelfde personeel 
moeten bereiken -> groepensamenschakeling.
De stations moeten zich in elkaars nabijheid bevin-
den voor een zinvolle samenschakeling.

Regelmatige verblijfplaats van het verplegend per-
soneel. De dienstruimte is meestal voorzien van een 
hoofdmelder.

Weergavepaneel met tekstueel of numeriek weerge-
geven oproepaanduiding, doorgaans te gebruiken in 
plaats van groepsignaallampen.

Alle visuele aanduidingen moeten voldoen aan de 
norm DIN VDE 0834.

De akoestische signaalvormen voor oproepen, nood-
oproepen en alarmoproepen moeten voldoen aan de 
norm VDE 0834.

Ruimte waarin personeel zich tijdelijk kan ophouden 
en op dat moment bereikbaar moet zijn, maar waar 
zich geen patiënten ophouden.
Voor elke ruimte moet ten minste de oproepdoor-
zending worden gerealiseerd. Evt. kunnen displays 
belangrijke aanvullende informatie geven.

Organisatievorm waarbij de stationsorganisatie is 
vervangen door de vorming van verplegingsgroepen. 
Daarbij worden, ook stationoverkoepelend, bepaalde 
kamers of bedden tot een eigen dienstbereik samen-
gevat.

Er moet voor worden gezorgd dat alle kamers en 
bedden worden toegewezen; niet-toegewezen ka-
mers en bedden blijven bij het huidige station.

Aan een station toegewezen lamp voor verzamel-
weergave van oproepen vanuit dit station.

De signalering gebeurt met inachtneming van de 
oproepprioriteiten op dezelfde manier als bij de 
kamersignaallampen. In plaats van groeps-, verple-
gingsgroeps- en richtingslampen kunnen numerieke 
of alfanumerieke weergaven worden gebruikt.

Dienstbereik

Dienstruimte

Display

Functionele 
ruimte

Groepen
verzorging

Groepsignaallamp
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Kabelverbinding die meerdere stations met alle voor 
de -> groepsvorming vereiste verbindingen in zich 
verenigt.

Voor het leidingnet geldt de norm DIN VDE 0834. 
Verwisseling met leidingen van het laagspannings-
net of beïnvloeding moet door de voorgeschreven 
maatregelen worden uitgesloten.

Apparaat in de dienstruimte van het personeel voor 
weergave van elke oproeplocatie en voor gedif-
ferentieerde weergave van typen oproepen van 
een station. Vanaf een melder kan doorgaans elke 
kamer en elk bed worden aangesproken en kunnen 
opvraagbare oproepen ook worden uitgeschakeld. 
Groepensamenschakelingen en andere bedrijfspro-
cessen worden meestal van hier uit georganiseerd.
Voor elke stationseenheid moet in de dienstruimte 
een hoofdmelder worden voorzien. Meestal wordt 
een telefonische oproep naar de dienstruimte door-
geschakeld naar de oproepinstallatie.

Oproepen worden visueel en akoestisch gesigna-
leerd. Bepaalde oproepen mogen na een gesprek 
met de oproepende persoon op afstand worden 
uitgeschakeld.

Oproepen worden visueel en akoestisch gesigna-
leerd en kunnen uitsluitend door het bezoeken van 
de oproeplocatie worden uitgeschakeld.

Bij het ontwerp moet worden bepaald welke typen 
oproepen moeten worden geregistreerd en doorge-
meld.

Elke kamer is voorzien van een spraakvoorziening en 
kan afzonderlijk worden aangesproken.

Een onmiskenbaar aan een kamer toegewezen lamp 
met oproeplamp (rood) en aanwezigheidsaanduiding 
(groen) in de directe nabijheid van de bijbehorende 
kamer (toegangsdeur).

Bedienings- en installatie-eenheid in patiëntenka-
mers en functionele ruimten waarmee doorgaans 
alle oproepfuncties van de kamer worden gere-
gistreerd en alle weergaven in de kamer worden 

Groepsleiding

Hoofdmelder

Installatie met 
spreken

Installatie zonder 
spreken

Kamergewijs 
spreken

Kamersignaallamp

Kamerterminal
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 aangestuurd en die ook zelf essentiële bedienings- 
en weergave-elementen kan bevatten.

Kamerterminals worden doorgaans voor alle patiën-
tenkamers en functionele ruimten voorzien. Ze kun-
nen de bedieningselementen en displays bevatten 
en bij installaties met spraak ook de nevenmelder. 
Aangesloten worden de bedden, bijbehorende natte 
cellen en de visuele weergave-elementen (-> kamer-
signaallamp).

Eenvoudige uitvoering van een patiëntenbedie-
ningsapparaat met eenvoudige oproepactivering en 
lichtknoppen.
Bij het ontwerp moet worden voorzien in een pas-
sende connector.

Door een bewakingsapparaat geactiveerde noodop-
roep.

Het aantal insteekbussen per bed moet in overleg 
met de gebruiker worden vastgelegd.

Oproepmelder ten behoeve van oproepdoorzending 
naar locaties met gemarkeerde aanwezigheid in 
patiëntenkamers of functionele ruimten.
Er moet bij het ontwerp worden beoordeeld of en 
waar nevenmelders zinvol zijn, rekening houdend 
met evt. vorming van verplegingsgroepen.

Voeding conform EN 60950 voor het opwekken 
van een veilige lage spanning met een maximale 
uitgangsspanning van 30 Veff (60 V DC) in bescher-
mingszone A, 25 Veff (60 V DC) in beschermings-
zone B, uitsluitend voor de voeding van apparaten 
van de oproepinstallatie via het laagspanningsnet 
met reservevoeding.

Netvoedingen mogen uitsluitend in droge gangen 
of functionele ruimten worden ondergebracht. Ze 
moeten goed toegankelijk zijn. Er moet voor vol-
doende warmteafvoer worden gezorgd. Bij montage 
in een schakelkast moet zo nodig voor gedwongen 
ventilatie worden gezorgd. Wanneer de voeding 
voldoet aan EN 60601-1 kan aan de eisen voor 
beschermingszone B al grotendeels worden voldaan. 
De netvoeding moet zonder connectoren vast met 
de algemene stroomvoorziening worden verbonden.

Losse oproepknop

Monitor oproep /  
diagnoseoproep

Nevenmelder

Netvoeding
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Oproep van een apparaat zonder spraakmogelijk-
heid. De oproeplocatie moet worden opgezocht

Oproepen zonder spraakmogelijkheid mogen niet 
op afstand worden uitgeschakeld. Hooguit mag de 
oproep worden bevestigd, mits de opvolging van de 
oproep door de installatie wordt bewaakt.

Oproep door verplegend personeel om extra verple-
gend personeel te hulp te roepen.

De noodoproepactivering wordt voorbereid door 
het markeren van de aanwezigheid. De oproep in de 
kamer wordt dan een noodoproep.

Bedrijfsstand waarbij oproepen niet alleen in de 
dienstruimte, maar ook op elke andere wisselende 
verblijfplaats van het personeel wordt gemeld.

Bedrijfsstand die onderdeel is van decentraal 
 gebruik.

Doorzending van een oproep naar die locaties waar 
het verplegend personeel zijn aanwezigheid heeft 
gemarkeerd. De oproep wordt in ieder geval akoes-
tisch gesignaleerd. Daarnaast kunnen oproeplocatie 
en oproeptype worden weergegeven. 
Oproepdoorzending is vereist wanneer de oproepin-
stallatie decentraal wordt gebruikt.

Apparaat voor activering van een oproep met kal-
meringsverlichting ter controle van de oproepactive-
ring. Uitvoeringen: oproepknop, losse oproepknop, 
trekdrukcontact, pneumatische oproepknop.

De oproepknop moet rood zijn en in het donker ver-
licht zijn. Er moet rekening worden gehouden met 
de beschermingszone en het toepassingsgebied.

Reactie op een oproep door opbouw van een 
spraakverbinding met de oproepende persoon.

Beëindiging van de oproeptoestand door het mar-
keren van de aanwezigheid met een uitschakelknop 
of door een melder op afstand afhankelijk van de 
toegestane mogelijkheden.

Niet opvraagbare 
oproepen

Noodoproep

Oproep
doorzendings
bedrijf

Oproep
doorzending

Oproepknop

Oproepmelder

Oproep
uitschakeling
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De montagelocaties van de apparaten met aan-
wezigheidsknop en uitschakelknop (toilet) moeten 
worden vastgelegd.

Oproep van een hulpbehoevende persoon met als 
doel door het verplegend personeel te worden opge-
zocht of aangesproken.

Elk bed moet zijn voorzien van een oproepvoorzie-
ning waar de patiënt gemakkelijk en veilig bij kan. 
De oproepknop moet rood zijn en in het donker ver-
licht zijn. Dat geldt tevens voor alle andere ruimten 
waarin zich patiënten kunnen ophouden. De oproe-
pactivering moet in de oproepknop of direct in de 
buurt door de kalmeringsverlichting visueel worden 
gesignaleerd. Oproepknoppen voor natte ruimten 
moeten daar speciaal voor bedoeld zijn.

Oproep van een apparaat met spraakmogelijkheid bij 
het bed of in de kamer.

Voor de patiënt bedoeld apparaat met oproepknop, 
kalmeringsverlichting en lichtknoppen als inbouw- of 
handapparaat.

Voor handapparaten moet een opname (houder) op 
de wand en/of aan het nachtkastje worden voorzien.

Ruimte waarin een of meer patiënten worden ver-
zorgd.

Hier moeten apparaten voor het activeren en het 
uitschakelen van een oproep worden voorzien.

Fabrikantspecifieke interface voor registratie van 
gebeurtenissen.

Registratie van gebeurtenissen voor analyse ach-
teraf, b.v. afrekening, statistieken, enz. Het gebruik 
moet met de gebruiker en evt. het personeel worden 
afgestemd.

Voorziening voor het in stand houden van het interne 
laagspanningsnet of als buffer voor de netvoeding.

Wanneer geen reservevoeding aanwezig is, moeten 
vergelijkbare maatregelen worden getroffen (accu).

Oproep

Opvraagbare 
oproep

Patiënten
bedienings
apparaat /  
patiëntenhand
apparaat

Patiëntenkamer

Protocolinterface

Reservevoeding
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Lamp die de aanduidingen van meerdere kamersig-
naallampen aanvullend samenvat om in het geval 
van een oproep het personeel naar niet direct over-
zienbare delen van het gebouw te leiden.

De oproepinformatie van meerdere kamers kan aan-
vullend in groeps-, verplegingsgroeps- en richtings-
lampen samengevat worden gesignaleerd.

Kleinste gesloten organisatie- en verpleegbereik met 
dezelfde verantwoordelijkheden, waarvan meldingen 
kunnen worden samengevat en dat zich ook in de 
technische realisatie moet weerspiegelen, b.v. het 
voedingsbereik van een netvoeding, een gesloten 
leidingsysteem.

Dit bereik volgt uit de structuur van de instelling. Het 
moet zo worden ontworpen dat het onafhankelijk 
kan worden gebruikt en in de organisatiebereiken 
kan worden geïntegreerd.

Tijdelijke uitbreiding van het oproepdoorzendbedrijf 
over meerdere stations (groepen) in rustige tijden of 
in noodgevallen.

De omvang en locatie van de groepensamenscha-
keling moet worden vastgelegd. Tevens moeten 
visuele weergaven worden voorzien.

Kabelverbinding binnen een station die alle voor het 
gebruik van een oproepinstallatie vereiste verbindin-
gen in zich verenigd en bijvoorbeeld alle kamertermi-
nals van een station verbindt.

Kabelverbinding binnen een station die alle voor het 
gebruik van een oproepinstallatie vereiste verbindin-
gen in zich verenigd en bijvoorbeeld alle kamertermi-
nals van een station verbindt.
connector

Meerpolige contactdoos bij het bed van de patiënt 
voor opname van mobiele oproepapparaten.

De connector resp. bedaansluiteenheid kan worden 
voorzien voor montage in de wand of montage in de 
medische verzorgingseenheid (bedrail).

Richtingslamp

Station / groep

Stations /  
groepensamen
schakeling

Stationsleiding
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Voorziening voor het detecteren van leidingstorin-
gen en uitval van apparaten die een risico kunnen 
vormen voor de persoon die een oproep doet. Er 
moet voor worden gezorgd dat storingen van op-
roepleidingen en uitval van apparaten direct door het 
verplegend personeel of een andere gekwalificeerde 
dienst worden herkend en dat passende maatrege-
len worden genomen.

Automatische doormelding van storingen en uitval-
len rechtstreeks naar de technische dienst is zinvol 
en moet worden overwogen.

Door een telefoonneveneenheid geactiveerde op-
roep bij afwezigheid.

Doorgaans wordt een telefonische oproep naar de 
dienstruimtetelefoon bij afwezigheid doorgeschakeld 
naar de oproepinstallatie.

Met de oproepinstallatie kan hulp worden geroepen. 
Bij storingen loopt de hulpbehoevende persoon een 
risico.
De oproepinstallatie moet storingen kunnen detec-
teren en melden. De oproepinstallatie moet zichzelf 
continu bewaken. 

Met de oproepinstallatie worden tevens bijzondere 
noodoproepen gedaan, b.v. voor een reanima-
tieteam, of er is medisch-technische apparatuur 
voor bewaking van patiënten op aangesloten. Bij 
storingen loopt de hulpbehoevende persoon een 
aanmerkelijk risico.
De signaaloverdracht, de oproepbekabeling en de 
voor het activeren van oproepen belangrijke onder-
delen van de installatie moeten worden bewaakt. 
De stroomvoorziening van de installatie moet door 
passende maatregelen zijn gegarandeerd. Bij een 
korte onderbreking van de stroomvoorziening (b.v. 
bij stroomuitval) moeten oproepen behouden blijven.

Een toepassingsgebied is dat gebied, waarvoor een 
oproepinstallatie conform het bedoelde gebruik 
wordt ingezet. Doorslaggevend is daarbij het gedrag 
bij storingen.

Storing en  
uitvalbewaking

Telefoonoproep

Toepassings
gebied A

Toepassings
gebied B

Toepassings
gebied
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De oproepinstallatie moet als standalone instal-
latie worden ontworpen waarbij VDE 0834 bindend 
is. Het toepassingsgebied moet in overleg met de 
gebruiker worden vastgelegd. Indien van toepassing 
moeten aanvullend nationale bouwvoorschriften 
voor ziekenhuizen in acht worden genomen.

Niet opvraagbare oproep vanuit een natte cel of 
toilet.

Houd rekening met de beschermingszone!

Apparaat voor het uitschakelen van oproepen. Een 
uitschakelknop bij het toilet schakelt alleen de op-
roep uit. Er volgen geen verdere functies.

Voorziening voor een veilige en tegen uitval 
beschermde voeding van alle apparaten van de 
oproepinstallatie.

Via het laagspanningsnet gevoede netvoedingen van 
de oproepinstallatie moeten zijn voorzien van eigen 
stroomkringen met eigen beveiligingsmaatregelen. 
Een reservevoeding is verplicht. Deze reservevoe-
ding moet de voeding van de oproepinstallatie 
uiterlijk 15 seconden na uitval van de algemene 
stroomvoorziening overnemen. Het aansluiten van 
systeemvreemde arbeidsmiddelen op deze stroom-
kringen is niet toegestaan.

Apparaat als hoofdmelder, maar voor meerdere 
stations bovenliggend.

Zonemelders kunnen bij bepaalde organisatievormen 
noodzakelijk zijn.

Toiletoproep

Uitschakelknop

Voeding

Zonemelder

105
Woordenlijst



106



107

10 Index

Aanwezigheid, 36
  ... markeren, 37
Aanwezigheidsknop, 36
  automatische ..., 36
  handmatige ..., 36
Arbo-voorschriften, 34
Arbowet, 34

Bedrijfsboek, 86, 87, 88
  in het ... worden wijzigingen 

aan de oproepinstallatie 
vastgelegd, 87

  Storingen worden in het ... 
genoteerd, 87

Bekabeling, 47
Beschermingszone ... 
  A, 42
  B, 42
Beschermingszones, 42
Bescherming van 
mensenlevens, 43
Bouwbesluit, 34
Bouwbesluit, 34

Configuratie-Assistent 
(software), 63, 64, 65
Configuratie 
  ... als grote installatie, 64
  ... als kleine installatie, 63

Dienstruimteterminal, 21
Documentatie, 87
Duitse Commissie 
Elektrotechniek 
(Deutsche Kommission 
Elektrotechnik, DKE), 33

Elektromagnetische 
compatibiliteit, 48

Gebruik 
  ... van de installatie, 31, 86
Gedeeltelijke uitschakeling, 88

Gira schakelaarprogramma's 
  ... E2, 9
  ... E22, 9
  ... Esprit, 9
  ... Event, 9
  ... Standaard 55, 9
  ... F100, 9

Ingebruikstelling, 61 e.v.
Inspectie 
  ... van alle akoestische 

signaalgevers, 90
  ... van alle mobiele 

apparaten, 90
  ... van alle oproepknoppen, 90
  ... van alle overige 

displayvoorzieningen, 90
  ... van alle signaallampen, 90
  ... van de 

aanwezigheidsmarkering, 90
  ... van de oproepactivering, 90
  ... van de 

oproepuitschakeling, 90
  ... van de voeding, 90
  ... vier keer per jaar, 90
  van de installatie, 90
Installatie, 43
  ... conform DIN VDE 0834, 43
  ... van de installatie, 43
  ... van de leidingen, 48
Instantie 
  ... voor 

arbeidsomstandigheden, 10
  ... voor arbeidsveiligheid, 10
Interfaces, 29
Interface 
  ... met DECT-systemen, 32
  ... met mobiele telefoon, 32
  ... met PSA-systemen, 32

Kamerelektronica, 49



108
Index

Kamerinstallatie, 49
  ... met aanwezigheidslampen 

en aanwezigheidsfuncties, 36
  ... met functionele controle van 

de trekdrukcontacten, 45
  ... met functionele controle van 

de uitschakelknoppen, 45
  ... met lokaliseerverlichting, 36
  ... met oproepverlichting, 45
  ... storing losgeraakte stekker 

opwekken, 56
Kamermodule, 16
Kamersignaallamp 
  ... groen licht, 20
  ... rood licht, 20
  ... voor elke ruimte, 20
Kamerterminal, 16

Leidingmateriaal, 56, 59

Melding van storingen, 31
Minimale eisen 
  ... conform DIN VDE 0834, 36
Montagehoogte 
  ... bij apparaten in installatie-

eenheden, 45
  ... bij apparaten voor 

bediening (oproep- en 
uitschakelknoppen), 45

  ... bij apparaten voor bediening 
met tekstdisplays, 45

  ... bij besturingseenheden en 
voedingen, 45

  ... bij signaallampen en grote 
tekstdisplays, 45

Noodstroomvoorziening, 37
Normen 
  EN 50134, 35
  DIN 77800, 35
  EN 60601-1, 35
  EN 60601-1-1, 35
  EN 793, 35
  DIN VDE 0100, 35
  DIN VDE 0834, 35
  EN 50081-1, 35
  EN 50082-1, 35
  EN 60950, 35

Noodoproepactivering, 36

Onderbrekingsvrije voeding, 38
Onderhoud 
  ... reinigen van 

installatiedelen, 91
  ... reinigen van ventilatie-
  ... van de installatie, 91
 openingen, 91
Online-seminar, 92
Ontwerpvoorbeelden, 67 e.v.
Oproep- en uitschakelknop, 16
Oproepactivering, 36, 37
  ... moet visueel worden 

weergegeven, 36
Oproepapparaten, 17, 18
Oproepdoorzending, 36, 37
Oproepknop, 17, 18
  ... moet altijd rood zijn, 36
Oproepuitschakeling 
  apart voor natte cel en 

toilet, 37
Oproepweergave, 37
Overdrachtswegen 
  van de oproepinstallatie, 47

Parametrisering 
  ... grote installatie, 64
  ... kleine installatie, 63

Reparatie, 89
Reparatie van de installatie, 91

Servicemonteur, 90
Signaalgever 
  akoestische ..., 36
 Signaallamp, 36
Signalen 
  akoestische ..., 37
  visuele ..., 37
Spraakmogelijkheid, 16
Stationsbus, 56, 57
Stationscentrale Plus, 24
Sterkstroominstallaties, 37
Stroomstoring 
  Noodstroomvoorziening, 27



109
Index

Stroomvoorziening 
  ... conform DIN 

VDE 0100-560, 27
  ... onderbrekingsvrij, 25
  ... voor de stationscentrales, 27
  ... voor de 

systeembesturingscentrale, 27
  Ventilatie van de ..., 27
Systeembesturingscentrale 
Plus, 23
Systeemintegratie/interfaces, 29
Systeemopbouw, 12
Systeemstoring, 31

Tekstdisplays, 21
Toepassingsgebied, 39
  Artsenpraktijken, ,11
  Begeleide woonvoorziening, 41
  Begeleid wonen, 41
  Bejaardenhuis, 41
  Mindervalidentoiletten, 11
  Natte ruimten in bedrijven, 11
  Openbare toiletten bij 

openluchtvoorzieningen/ 
openluchtzwembaden, 11

 Ouderen- of senioren-
wooncomplexen, 40

  Privé-/zelfstandige 
woonunits, 11

  Rustruimten, 11
  Scholen, kinderdag-

verblijven, 11
  Seniorenwooncomplex, 41
  Toiletten in "openbare 

gebouwen" zoals 
kantoren, musea, 
warenhuizen, 11

  Verpleeghuis, 41
  Verzorgingsinstellingen, 

verpleegstations en soortgelijke 
inrichtingen, 40

  Werkplekken met bijzondere 
risico's, 11

  Ziekenhuizen, 40

Toepassingsgebied ... 
  A, 39
  B, 39
Trekdrukcontact 
  ... voor 

plafondmontage, 18, 19
  ... voor wandmontage, 18, 19

Uitschakeling, 88

VDE, 33
Veiligheidsregels, 44
Veiligheid 
  ... van de installatie, 30
Verhelpen van storingen, 87
  ... binnen 24 uur, 87
  ... met aansluitende functionele 

controle, 87
Voeding, 25
Voordelen van het Gira 
Oproepsysteem  
834 Plus, 32

ZVEI, 33



110




