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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 

  

Tμήματα που απαρτίζουν το σύστημα 

1. Αναγνώστης 

2. Βάση μεταφοράς στοιχείων 

3. Μνήμες (i-buttons) 

4. Πλαστικά στηρίγματα για μνήμες 

5. Ταυτότητα φύλακα (μπρελόκ) 

6. Σημειωματάριο συμβάντων (προαιρετικά) 

7. Λογισμικό 

  

To τερματικό περιπολίας είναι ένα δημοφιλές είδος της διεθνούς αγοράς, με μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματά του το μικρό μέγεθος, την ανθεκτικότητα και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

Με τον μοναδικό του σχεδιασμό και τον ειδικής συγκόλλησης αναγνώστη , το σύστημα είναι 

πλήρως αδιάβροχο, ενώ η αποκλειστική κατασκευή χωρίς βίδες στο εξωτερικό μέρος, το καθιστά 

ιδιαίτερα ανθεκτικό. Έχει τη δυνατότητα συνεχόμενης ανάγνωσης για 350.000 μνήμες, με μία 

μόνο μπαταρία λιθίου των 3V. Αν αναζητάτε ένα αξιόπιστο και απαραβίαστο σύστημα συλλογής 

στοιχείων, το είναι χωρίς αμφιβολία η μοναδική σας επιλογή. 

  

Πλήρως αδιάβροχο. 

  

Χαρακτηριστικά 

Ισχυρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερικό κέλυφος από καουτσούκ. 

Υψηλή αντοχή και ευφυής σχεδιασμός, μικρό μέγεθος, ελαφρύ, εύκολο στη μεταφορά, με ειδική 

αδιάβροχη επένδυση & συγκόλληση στον αναγνώστη ώστε να τον καθιστά πλήρως αδιάβροχο. 

Χωρίς βίδες στην εξωτερική επιφάνεια, είναι ανθεκτικό στις κακόβουλες ενέργειες, απρόσβλητο 

από τους κραδασμούς & εύκολο στη συντήρηση. Διαθέτει εσωτερικό ρολόι πραγματικού χρόνου & 

χωρητικότητα αποθήκευσης στη μνήμη 7.200 κτυπημάτων. Με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η 

διάρκεια ζωής της μπαταρίας φθάνει για 350.000 συνεχείς αναγνώσεις. 

  

Τεχνικές πληροφορίες  

Φυσικές ιδιότητες:Ισχυρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξωτερικό κέλυφος από 

καουτσούκ 

Διαστάσεις:113mm x 28mm Βάρος:140 gr. 

Θερμοκρασία λειτουργίας:-45°C έως +85°C Επιτρεπτά ποσοστά υγρασίας:5% έως 95%.  

Μνήμη 256Kb RAM. Ικανότητα αποθήκευσης 7.200 αναγνώσεις. Μπαταρία 3.0V λιθίου, για 

350.000 συνεχείς αναγνώσεις. 

Επικοινωνία: Σταθμός διοχέτευσης στοιχείων με θύρα USB 

Μέσα προειδοποίησης: LEDS προειδοποίησης 
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Μνήμες αφής  

Χαρακτηριστικά: Oι μνήμες αφής είναι ηλεκτρονικά κυκλώματα που περικλείονται σε αδιάβροχο & 

ανοξείδωτο μεταλλικό περίβλημα. Η κάθε μνήμη χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό αριθμό 

αναγνώρισης (ID number), ο οποίος δεν αλλοιώνεται και προσδιορίζει την κάθε μνήμη. Το 

ανοξείδωτο μεταλλικό περίβλημα, προστατεύει το κύκλωμα και παρέχει την ηλεκτρική οδό 

επικοινωνίας με τον αναγνώστη  To άνω τμήμα του περιβλήματος είναι συνδεδεμένο με το 

ηλεκτρονικό κύκλωμα της μνήμης, ενώ το κάτω τμήμα είναι αυτό που μεταδίδει το σήμα. 

Όταν μία μνήμη έλθει σε επαφή με τον αναγνώστη, δημιουργείται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και 

συγχρόνως μεταφέρονται τα δεδομένα. 

Έχετε την δυνατότητα να τοποθετήσετε τις μνήμες οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας τα στηρίγματα. 

  

Βάση μεταφοράς στοιχείων  

Χαρακτηριστικά: Η βάση μεταφοράς στοιχείων είναι το μέσον σύνδεσης του αναγνώστη με τον 

Η/Υ. 

Διαθέτει ταχύτητα επικοινωνίας μέχρι και 19.200 baud, γεγονός που σας δίδει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας των στοιχείων εντός δευτερολέπτων. 

Διαστάσεις: 102mm x 102mm x 42mm Βάρος 210 gr. 

Tροφοδοσία: 120V, 60Hz, 220V, 50Hz. 

Ενδεικτικά leds Για λειτουργία, αποστολή & λήψη Θύρες σύνδεσης Με Η/Υ & τροφοδοσία. 

  

Τρόπος λειτουργίας 

Ο φύλακας ακουμπά με τον αναγνώστη το προσωπικό του chip αναγνώρισης για να δηλωθεί στο 

σύστημα. 

Έπειτα προχωρεί στους καθορισμένους σταθμούς και διαβάζει τις ανάλογες μνήμες.Η ημερομηνία 

και η ώρα ανάγνωσης θα καταγραφούν στον αναγνώστη. 

Μετά το πέρας της βάρδιας του, ο φύλακας παραδίδει τον αναγνώστη στον υπεύθυνο, ο οποίος 

διοχετεύει τα στοιχεία μέσω του σταθμού, ώστε να προβεί στην αξιολόγηση και την διαχείρισή 

τους. 

 
 

 

 

 

 

 


