DEFI PAGER
Svolávací systém pro záchranáře
vyškolené pro použití defibrilátoru
•

Radiový svolávací systém pro s přenosem textových
zpráv na kapesní přijímače - pagery

•

Snadné a rychlé přivolání skupiny záchranářů
stisknutím tlačítka umístěného ve schránce na
defibrilátor

•

Mechanicky odolné kapesní přijímače s displejem
a vibrační signalizací pro hlučné prostředí

•

Provoz systému bez jakýchkoli provozních nákladů

•

Snadná a rychlá instalace

Použití defibrilátoru je účinné pouze tehdy, je-li
pomoc poskytnuta okamžitě. V rozlehlých
prostorách však může být problém okamžitě
lokalizovat a svolat pracovníky, kteří byli pro
použití defibrilátoru vyškoleni a vědí, jak ho
správně použít.

Systém lze provozovat na základě všeobecného
oprávnění Českého telekomunikačního úřadu,
není potřeba žádné povolení.

Obvyklé způsoby, jako podnikový rozhlas, nebo
svolání pomocí mobilních telefonů není
dostatečně rychlé, snadné ani spolehlivé.
Pracovník, který přivolává pomoc, v nastalém
zmatku nemusí vědět, jak správně postupovat,
koho přivolat atd.

Stisknutím tlačítka odešle textovou zprávu na skupině
pagerů. Zpráva je předána okamžitě a najednou všem
členům skupiny.

Pagingový systém všechny tyto problémy řeší. Ve
schránce na defibrilátor je umístěno tlačítko a
nápis informující jak přivolat záchranáře.
Vyškolení pracovníci nosí u sebe pager.
V krizovém okamžiku není tedy vůbec potřeba
řešit co dělat a koho přivolat. Zpráva je předána
okamžitě, bez jakéhokoli zdržení. Předání zprávy
není závislé na žádné veřejné telekomunikační
síti a je proto 100% spolehlivé za všech okolností
a navíc zdarma.

Z čeho se skládá radiový svolávací systém:
Pagingový vysílač TE-101

Tel.: 296554331

Vysílací výkon 0,5W

§

Frekvenční pásmo UHF 448 MHz

§

Napájení ze síťového zdroje, nebo
z baterií.

Pager Commtech 7900

Zobrazí textovou zprávu odeslanou z vysílače TE-101,
doprovázenou akustickou a vibrační signalizací.
§ 2-řádkový displej

Svolávací systém se skládá z malého vysílače
s tlačítkem, umístěného ve schránce pro
defibrilátor, a kapesních přijímačů (pagerů) pro
záchranáře.

MULTITONE CZ, Jinonická 80, 15800 Praha 5

§

Fax: 296554335

§

Velmi odolné tělo, vhodné pro
náročné průmyslové podmínky

§

Napájení tužkovou baterií s dobou
provozu cca. 1 až 2měsíce
(pager upozorní na nutnost výměny)

§

Paměť pro 60 posledních zpráv
vč. data a času přijetí pro případnou
zpětnou kontrolu

Web: www.multitone.cz

E-Mail: info@multitone.cz

