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KKiimm  jjeesstteeśśmmyy  
 

Nasza istniejąca od 1991 r. firma działa w branży urządzeń sygnalizacji świetlnej. Firma zatrudnia 14 osób w 
centrali, ma również biura handlowe i serwisowe. Nasze zalety to elastyczność i przejrzystość. Firma dba o po-
głębianie specjalistycznej wiedzy technicznej i o rozwój własny. Zajmuje się opracowywaniem oprogramowania i 
produkcją sprzętu. Oferta produktów firmy obejmuje świetlne urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia do przywo-
ływania sióstr, urządzenia do przywoływania osób i systemy DECT. Firma świadczy usługi doradcze, instalacyj-
ne, szkoleniowe i konserwacyjne. 
 

CCoo  ooffeerruujjeemmyy  
 

Urządzenia sygnalizacyjne VAROCOM. Różne modele i 
warianty urządzeń sygnalizacyjnych VAROCOM tworzą 
niezbędne dla życia, ale dyskretne połączenie między per-
sonelem i pacjentem. Osobom potrzebującym opieki za-
pewnia się w ten sposób możliwość szybkiej i bezpiecznej 
komunikacji. Różnego typu urządzenia umożliwiają analizę 
źródła sygnału z dokładnością do grupy pokoi, pokoju, a 
nawet łóżka, z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej i sys-
temu przywoływania z użyciem mowy lub bez. W przypad-
ku elementów wyzwalających chodzi o przyciski sygnaliza-
cyjne, przyciski sygnalizujące obecność, przyciski wyłącza-
jące, przyciski żarówkowe, przyciski łóżkowe / do WC, jak 
również przyciski do wciskania i wyciągania / pneumatycz-
ne. W charakterze wskaźników stosowane są wyświetla-
cze, pokojowe/drzwiowe tablice sygnalizacyjne i pokojowe 
światła sygnalizacyjne. 

 
 

SE – Centrala obsługująca grupę pokoi 
NT – Zasilacz 

P1...Pn – Pokój 1 ... do n (n=64) 
ETL – Światła dotyczące piętra lub grupy pokoi 

System-Bus-Kabel IY(ST)Y … - Kabel magistrali systemowej IY(ST)Y   
 

Bezprzewodowe urządzenie do przywoływania sióstr. W tym przypadku bezprzewodowe są zarówno urzą-
dzenia przywołujące, jak i odbiorcze. Sygnał jest drogą radiową przesyłany do centrali, a stamtąd również bez-
przewodowo do zainstalowanych w dowolnych miejscach odbiorników. Ręcznie można wyzwolić trzy różne ro-
dzaje sygnałów przywołania. 
 

Urządzenia do szukania osób. Nasze urządzenia do szukania osób maja strukturę modułową, można jest bez-
problemowo zintegrować z istniejącymi systemami do przywoływania sióstr ew. urządzeniami sygnalizacyjnymi, 
można je także elastycznie i na różne sposoby programować. Dzięki temu oferują one wszystkie zalety łatwego 
w obsłudze systemu szukania osób wspomagającego pracę w szpitalach i instytucjach opiekuńczych, zapewnia-
jącego kompleksową pielęgnację i opiekę. 
 

Radiowa technologia do wspomagania rehabilitacji. Technologia ta obejmuje serię urządzeń sygnalizacyj-
nych i czujników opracowanych specjalnie na potrzeby rehabilitacji medycznej. 
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W Polsce chcielibyśmy nawiązać kontakty z podobnymi firmami, które byłyby w stanie produkować takie syste-
my (na zasadzie licencji). Ponadto szukamy partnerów, z którymi moglibyśmy razem zdobywać i realizować 
zlecenia na rynku polskim. Mogłyby to być firmy instalacyjne z branży elektroniki/elektrotechniki, które mają do-
świadczenie w montażu tego typu systemów w szpitalach, domach starców, uzdrowiskach itd. oraz mają kontak-
ty z takimi instytucjami.  
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