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-WTWمدل    ) تیم بحران (سیستم اعالم پیام های بحران بصورت صوتی و وایرلس
01S : 

 
دراین سیستم بسیار کاربردی و هوشمند سعی شده از یک سامانه صوتی و 

 کدبندی شده باضریب امنیت باال استفاده گردد.
یک مرکز.سازمان یا بیمارستان هرکدام   A-Fفرض میکنیم تعداد شش نفر ازمدیران 

 Bمی خواهد با مدیر Aباخود حمل میکنند.مدیر WTW-01Sیک سیستم پرتابل مدل 
 Bروی پرتابل خود شستی فردیک ارتباط صوتی محرمانه برقرار نماید،

داره گوش Bنی فردسبز شده)یعAرامیزندسپس بعداز یک ثانیه چراغ دستگاه فرد
 صحبت میکند: Aمیده( میتواندپیامش را مکالمه نماید.لذافرد 

درپرتابلش B}کدبحران در انبار مرکزی.لطفاسریع حاضرشوید{این مکالمه رافرد
میشنودو میتواندبعدازاتمام چراغ پرتابلش قرمز شده ویک ثانیه بعدخاموش میشه 

 رو بزنه و بهش پاسخ بده.Aی پایان یافت حاال میتونه شستAاین یعنی مکالمه 
 

پیامشو در یک زمان به همشون  B-C-Eمیتونه بازدن شستی های  Aیا اینکه فرد
 بفرسته و اونام اگر خواستن طبق روال باال بهش پاسخ بدن.

 
 PAGEیا هرکدوم از مثال شش مدیر میتونه پیامشو پیج کنه.بازدن شستی   Aیا فرد 

از پرتابلش سیستم مرکزی اتاق پیج یا تلفنخانه فعال میشه و ایشون هرچی بگه 
 تو کل پیج مرکز آنالین پخش میشه.

 
مرکزی سستم روی پرتابل  CALLروش دیگر اینه که مدیران میتونن با زدن شستی 

یا آتشنشانی یا هرشماره  115رو فعال کنن و این سیستم شروع کنه مثال به 
برنامه ریزی شده زنگ بزنه و پیام را صوتی بهشون بگه)اعالم کد بحران در 

تا میتونه باشه.ضمن  30-5بیمارستان میالد تهران(و....  شماره های ذخیره شده 
طع بودن خطوط تلفن هم کار میکنه و یک اینکه به سیستم تلفنها ارتباط نداره و با ق

 هم دارد  GPRSسیم کارت میخوره.و 
 

 5سیستم مرکزی را فعال کنن تا یه مثال   SMSمدیران میتونن با زدن شستی 
 شماره ذخیره شده کد و ساعت و تاریخش را پیامک بکنه.

 
بهمجوز مگاهرتز میباشد که نیاز  433.920س این سیستم باند آزاد رده کاری فرکان

 خاصی ندارد.
کیلومتر در حالت نرمال بدون نیاز به  5برد مسافتی این سیستم از یک کیلومتر تا 

 ریپیتر میباشد.
سیستمی بسیار ارزان و کاربردی بانگهداری و اپراتوری آسان مناسب کلیه 

 بیمارستانها
 کامال کد بندی شده بدون تداخل در سیستمهای مجاور

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ا

 

 

 
 شرکت مهندسی آفاق رهپویانرسالت 

شرکت مهندسی آفاق رهپویان با نگرشی بر نیازمندی های بیمارستان ها و مراکز 
درمانی با بکارگیری نیروهای جوان و نخبه ایرانی و استفاده از قطعات باکیفیت 

موجودر بازار با سالها تالش در راستای تکامل صنعت پزشکی جامعه بر این باور 
در سایه خداوند منان توانست بخشی ازنیازهای بیمارستان را  پافشاری نمود و 

 جهت آسایش 
      بیماران و پرسنل عزیز  و زحمتکش حوزه درمانی کشور گامی بزرگ بردارد.
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