
Rejestrator 
pracy wartowników

Patrol II LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów 
zbliżeniowych przeznaczonym do rejestracji obecności 
osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. Urzą-
dzenie przeznaczone jest głównie do weryfikacji obcho-
dów dokonywanych przez wartowników, niemniej może 
również znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie 
zachodzi potrzeba kontroli obecności osób w miejscach 

oddalonych. Instalacja systemu PATROL polega na roz-
mieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub ob-
szaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigu-
rowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz  
identyfikatorowi osoby można przypisać nazwy (etykie-
ty), które później ułatwią znacznie interpretację historii 
zarejestrowanych zdarzeń.

Patrol II LCD



Kontrolery serii
PRxx1

Karta katalogowa
Patrol II LCD

•	 odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu 
EM 125 KHz

•	 zabezpieczenie przed wilgocią i kondensacją pary
•	 wyświetlacz LCD z podświetleniem
•	 prosta i intuicyjna obsługa przy pomocy jednego 

klawisza
•	 nieulotna pamięć 32 000 zdarzeń
•	 pamięć 1000 etykiet
•	 do 8000 odczytów na jednym zestawie baterii (*)
•	 rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych
•	 wysoka wytrzymałość mechaniczna - odporność na 

upadki z wys. do 1,5 m (*)
•	 odtwarzanie zdarzeń celowo skasowanych
•	 możliwość aktualizacji oprogramowania czytnika z 

poziomu PC
•	 wyświetlanie nazw odczytanych punktów kontrolnych
•	 bezpłatny program zarządzający pod Windows
•	 wyświetlanie nazw identyfikatorów osobowych

•	 bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmowego 
czytnika

•	 wyświetlanie zaplanowanej trasy obchodu
•	 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
•	 komunikacja przez port USB
•	 możliwość dopasowania urządzenia do wymogów 

klienta
•	 ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej 

ładowarki
•	 zasilanie z dwóch baterii lub akumulatorków typu LR6 

(AA)
•	 warunki pracy:

 - temperatura od -25°C do +60°C
 - wilgotność od 0% do 95% (łącznie z uwzględnieniem 

zjawiska kondensacji pary wodnej)
•	 wymiary: 117,0 x 79,0 x 24,0 mm (wys. x szer. x grub.)
•	 waga: ≈200 g
•	 znak CE

Charakterystyka:

Dostępne wersje i oznaczenia

Indeks Opis

PATROL II LCD Przenośny rejestrator pracy wartowników; w zestawie: 
czytnik transponderów zbliżeniowych UNIQUE; kabel USB; 
dwa akumulatorki AA 1,5 V; skórzany futerał; ładowarka 
baterii; PK-3 (1 szt.); PK-2 (5 szt.); EMC-1 (3 szt.); CP-1 (3 szt.)

PK-2 Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem 
mocującym w środku; możliwość mocowania na ścianie lub 
pod tynkiem

PK-3 Zbliżeniowy punkt kontrolny; zabezpieczenie przeciwko 
wpływom atmosferycznym; montaż natynkowy; do użytku 
zewnętrznego

Patrol Master 3 Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi 
przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD

(*) - Parametry oznaczone gwiazdką zostały podane przy założeniu speł-
nienia pewnych konkretnych warunków dodatkowych, które są określone 
szczegółowo w instrukcji urządzenia
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Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w 
charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadamiania. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, 
których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.
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