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Ειζαγωγή 

Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα 
επηηήξεζεο πεξηπόισλ. Βαζίδεηαη ζε έλαλ ειεγθηή ρεηξόο 
πνπ αλαγλσξίδεη ζηαζεξά ζεκεία ειέγρνπ κε ηελ ηερλνινγία 
proximity. Δλζσκαηώλεη επεμεξγαζηή 64 bit θαη αλαγλσξίδεη 
ζεκεία ειέγρνπ ηερλνινγίαο 125 kHz HM4001/2. Ο ειεγθηήο 
ρεηξόο απνζεθεύεη κέρξη 1500 γεγνλόηα, θαηαγξάθνληαο γηα 
θάζε γεγνλόο ηελ ηαπηόηεηα  ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ θαη ηελ 
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ε πεξίπνινο βξέζεθε ζην  ζεκείν 
ειέγρνπ. Η απνζήθεπζε ησλ γεγνλόησλ γίλεηαη ζε κλήκε 
non-volatile EEPROM, ε νπνία εμαζθαιίδεη κεγάιε 
αμηνπηζηία θαη αληνρή. 

 
 
                PATROL II LCD 

 
Σν ζύζηεκα PATROL II LCD πξνγξακκαηίδεηαη κέζσ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ (software) ζε πεξηβάιινλ 
Windows. Σα γεγνλόηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε κλήκε ηνπ ειεγθηή ρεηξόο κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ 
από Η/Τ ώζηε λα γίλεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο ή λα εθηππσζνύλ θαηεπζείαλ ζε έλαλ εθηππσηή, 
αλάινγα κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σςνοπηική Πεπιγπαθή Φειπιζμών 

Καηά ηελ ώξα έλαξμεο ηεο πεξηπνιίαο, ν Αμησκαηηθόο Τπεξεζίαο παξαδίδεη ζηνλ επηθεθαιήο ηεο 
πεξηπνιίαο ηνλ ειεγθηή ρεηξόο. Σαπηόρξνλα ηνλ ελεκεξώλεη θαη γηα ηα ζεκεία ειέγρνπ από ηα νπνία 
πξέπεη λα δηέιζεη ε πεξίπνινο.  
 

                 

Ο ειεγθηήο ρεηξόο (scanner) παξαδίδεηαη κέζα ζε 
δεξκάηηλε ζήθε πνπ ηνλ πξνζηαηεύεη από ηε 
βξνρή, ην ρηόλη θαη ηε ζθόλε. 
 
Οη κπαηαξίεο ηνπ ειεγθηή ρεηξόο πξέπεη λα είλαη 
θνξηηζκέλεο. Οη κπαηαξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε 
ζπζθεπαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνύλ λα 
θαιύςνπλ πεξηζζόηεξεο από 1.000 πεξηπνιίεο 
ρσξίο λα ρξεηαζηεί λέα θόξηηζε. 
 

                    

 
               Διεγθηήο Υεηξόο - Scanner 

              PK-3    
Δμσηεξηθήο ρξήζεο 

              PK-2   
Δζσηεξηθήο ρξήζεο 

                        Σημεία Ελέγσος 
 
 
Η πεξίπνινο μεθηλάεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηεο θαη πξνζεγγίδεη ηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία 
ειέγρνπ. Κάζε θνξά πνπ ε πεξίπνινο θζάλεη ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ, ν ρεηξηζηήο ηνπ ειεγθηή ρεηξόο 
παηάεη ην πιήθηξν ΟΝ/OFF θαη αθνπκπάεη ηνλ ειεγθηή ζην ζεκείν ειέγρνπ. Απηόκαηα αθνύγεηαη έλαο 
ζύληνκνο ηόλνο θαη ν ειεγθηήο ρεηξόο απνζεθεύεη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ε πεξίπνινο 
πξνζέγγηζε ην ζεκείν ειέγρνπ. 
 
Όηαλ ε πεξίπνινο νινθιεξώζεη ηελ ππεξεζία ηεο, επηζηξέθεη ηνλ ειεγθηή ζηνλ Αμησκαηηθό 
Τπεξεζίαο. Ο Αμησκαηηθόο Τπεξεζίαο κπνξεί ηώξα λα επηιέμεη: 
Ή λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη θαηαγξάςεη ν ειεγθηήο ρεηξόο ζηνλ Η/Τ θαη κεηά λα ηνλ 
παξαδώζεη ζηελ επόκελε πεξίπνιν,  



Ή λα παξαδώζεη ηνλ ειεγθηή ρεηξόο ζηελ επόκελε πεξίπνιν θαη λα πεξηκέλεη λα κεηαθέξεη ηα 
δεδνκέλα πνπ έρεη θαηαγξάςεη ν ειεγθηήο ρεηξόο ζηνλ Η/Τ ζην ηέινο όισλ ησλ πεξηπνιηώλ. Ο 
ειεγθηήο ρεηξόο κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη 1.500 ζεκεία ειέγρνπ. 
 
Όηαλ ν Αμησκαηηθόο Τπεξεζίαο απνθαζίζεη λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ηνπ ειεγθηή ρεηξόο ζηνλ Η/Τ, 
αξθεί λα ζπλδέζε ηνλ ειεγθηή ρεηξόο κε ηνλ Η/Τ κέζσ ηνπ εηδηθνύ θαισδίνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε 
ζπζθεπαζία. ηε ζπλέρεηα ηξέρεη ην ινγηζκηθό “PATROL MASTER” πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ Η/Τ 
θαη απηό απηόκαηα αληρλεύεη ηνλ ειεγθηή ρεηξόο θαη κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα, 
 
Με απηή  ηελ απιή δηαδηθαζία, γίλεηαη πνιύ εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά ν έιεγρνο ηεο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ππεξεζίαο από ηηο πεξηπόινπο. 

Πποεηοιμαζία ηος ελεγκηή σειπόρ  

Πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ειεγθηήο ρεηξόο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε Η/Τ πνπ ηξέρεη ην 
θαηάιιειν ινγηζκηθό ώζηε λα ξπζκηζηνύλ νη εμήο παξάκεηξνη: 
 
Ηκεξνκελία θαη Ώξα, 
Κσδηθόο αξηζκόο Διεγθηή,  
Ολνκαζίεο Υξεζηώλ θαη εκείσλ Διέγρνπ. 
 
ΗΜΔΙΩΗ: 
Ο ειεγθηήο ρεηξόο πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ έληνλε βξνρή θαη ην ρηόλη. Πξνηείλνπκε λα 
ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ηε δεξκάηηλε ζήθε πνπ ηνλ ζπλνδεύεη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ. 
 

Διαδικαζία Λειηοςπγίαρ Ελεγκηή σειπόρ 

Ο ειεγθηήο ρεηξόο ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο, επαλαθνξηηδόκελεο ή αιθαιηθέο. Η ζπζθεπαζία θάζε 
θαηλνύξγηνπ ειεγθηή πεξηιακβάλεη 2 επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο κεγέζνπο ΑΑ, ησλ 1000mAh. Με 
κηα πιήξε θόξηηζε, νη κπαηαξίεο απηέο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ πεξηζζόηεξεο από 1000 πεξηπνιίεο, 
ρσξίο λα ρξεηαζηεί λέα θόξηηζε. 
 
Ο ειεγθηήο αλάβεη παηώληαο κία θνξά ην πιήθηξν ON/OFF. Γηα ηα επόκελα 8 δεπηεξόιεπηα, ν 
ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί θάπνηνπο δηαγλσζηηθνύο ειέγρνπο θαη αλαδεηεί ην θνληηλόηεξν ζεκείν 
ειέγρνπ. ηελ νζόλε ηνπ εκθαλίδνληαη ζπλερόκελεο παύιεο [------]. ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη ε 
εκεξνκελία θαη ε ώξα. Μεηά από ιίγν, ε νζόλε ζβήλεη ώζηε λα κελ θαηαλαιώλεηαη άζθνπα ε ελέξγεηα 
ησλ κπαηαξηώλ. 
 
Όηαλ ν ειεγθηήο έξζεη ζε επαθή κε θάπνην ζεκείν ειέγρνπ, αθνύγεηαη έλαο ζύληνκνο ηόλνο πνπ καο 
ελεκεξώλεη όηη ην ζεκείν ειέγρνπ θαηαγξάθεθε ζηε κλήκε ηνπ ειεγθηή. Κάζε θνξά  πνπ πηέδνπκε 
ζηηγκηαία ην πιήθηξν ON/OFF ηνπ ειεγθηή, απηόο ζα αλαδεηήζεη ην θνληηλόηεξν ζεκείν ειέγρνπ. Απηή 
είλαη θαη ε κόλε ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα θάλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηπνιίαο.  
 
Γηα λα απελεξγνπνηήζνπκε ηειείσο ηνλ ειεγθηή (κεηά ην πέξαο ηεο πεξηπνιίαο θπζηθά), πξέπεη λα 
παηήζνπκε θαη λα θξαηήζνπκε παηεκέλν ην πιήθηξν ON/OFF κέρξη λα εκθαληζηεί ζηε νζόλε ηνπ 
ειεγθηή ην κήλπκα OFF. Μεηά κπνξνύκε λα αθήζνπκε ην πιήθηξν ειεύζεξν.  

Φόπηιζη Μπαηαπιών 

Η θόξηηζε ησλ κπαηαξηώλ γίλεηαη κε ηνλ εηδηθό θνξηηζηή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ 
ειεγθηή. Αθνύ ζπλδέζνπκε ηνλ ειεγθηή ρεηξόο κε ηνλ εηδηθό θνξηηζηή θαη βάινπκε ηνλ θνξηηζηή ζην 
ξεύκα, παηάκε ζηηγκηαία ην πιήθηξν ON/OFF. Λίγν κεηά, ζηε νζόλε ηνπ ειεγθηή εκθαλίδεηαη ην 
κήλπκα LOAd πνπ καο ελεκεξώλεη όηη ε δηαδηθαζία θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ είλαη ζε εμέιημε.  
 
Σν ζύζηεκα PATROL II LCD ειέγρεη ηε δηαδηθαζία θόξηηζεο θαη ηελ ζηακαηά απηόκαηα κόιηο νη 
κπαηαξίεο θνξηηζηνύλ πιήξσο (πεξίπνπ κεηά από 2 ώξεο γηα κπαηαξίεο ησλ 1000mAh). Όηαλ 
νινθιεξσζεί ε θόξηηζε, ην θσηεηλό LED κε ηελ έλδεημε «BATTERY FULL» ζα αλάςεη. Σόηε κπνξνύκε 
λα βγάινπκε ηνλ ειεγθηή από ην ξεύκα.  
 
 
 



ΗΜΔΙΩΔΙ: 
1. Υξεζηκνπνηήζηε κόλν κπαηαξίεο ησλ 1000mAh.  
2. Μελ ζπλδέεηε ηνλ θνξηηζηή όηαλ ρξεζηκνπνηείηε αιθαιηθέο κπαηαξίεο ή γεληθά κπαηαξίεο πνπ δελ 
είλαη επαλαθνξηηδόκελεο.  
3. Πξνζέμηε ηελ πνιηθόηεηα ησλ κπαηαξηώλ όηαλ ηηο εηζάγεηε κέζα ζηνλ ειεγθηή.  
4. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθό θνξηηζηή πέξα από απηόλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. 
5. Αλ ν ειεγθηήο κείλεη ρσξίο κπαηαξία γηα πεξηζζόηεξν από 1 ιεπηό, ηόηε ε κλήκεο δηαγξάθνληαη θαη 
πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί μαλά ε εκεξνκελία θαη ε ώξα.  
6. πληζηάηαη πάληα λα απνθνξηίδνληαη πιήξσο νη κπαηαξίεο πξηλ μεθηλήζεη κηα λέα θόξηηζή ηνπο. 
Έηζη ζα πεηπραίλνπκε πάληα ηε κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ηνπο.  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕ Η/Υ 

Σν ζύζηεκα PATROL II LCD απαηηεί ζύλδεζε κε Η/Τ ζε 2 πεξηπηώζεηο: 1) γηα λα ξπζκηζηνύλ νη 
παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο θαη 2) γηα λα κεηαθέξνπκε ηα δεδνκέλα ηεο κλήκεο ηνπ ειεγθηή ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζηνλ Η/Τ. Σα βήκαηα γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ειεγθηή κε ηνλ Η/Τ είλαη:  
πλδένπκε ηνλ ειεγθηή ζε κία από ηηο COM ζύξεο ηνπ Η/Τ (ζπλήζσο COM1~4) κέζσ ηνπ εηδηθνύ 
θαισδίνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. 
Δγθαζηζηνύκε ζηνλ Η/Τ θαη ζηε ζπλέρεηα ηξέρνπκε ην ινγηζκηθό «Patrol Master» πνπ επίζεο 
πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. 
Δπηιέγνπκε γιώζζα θαη θαζνξίδνπκε ηε ζύξα COM ζηελ νπνία έρνπκε ζπλδέζεη ηνλ ειεγθηή. 
Κιείλνπκε ην ινγηζκηθό «Patrol Master» . 
Δλεξγνπνηνύκε ηνλ ειεγθηή (πηέδνληαο κία θνξά ην πιήθηξν ON/OFF). 
Ξεθηλάκε μαλά ην ινγηζκηθό «Patrol Master» . 
Σν ινγηζκηθό αληρλεύεη απηόκαηα ηνλ ειεγθηή θαη ζηε ζπλέρεηα καο θαζνδεγεί ζηα επόκελα βήκαηα.  

Σύνδεζη με εκηςπωηή  

Σα γεγνλόηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε κλήκε ηνπ ειεγθηή, κπνξνύλ θαη λα εθηππσζνύλ θαηεπζείαλ 
από έλαλ εθηππσηή, ρσξίο λα απαηηείηαη ζύλδεζε κε Η/Τ. Σα βήκαηα γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη:  
 
πλδένπκε ηνλ ειεγθηή κε ηνλ εθηππσηή, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζεηξηαθό θαιώδην πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζηε ζπζθεπαζία.  
Πηέδνπκε κία θνξά ην πιήθηξν ON/OFF ηνπ ειεγθηή. 
Πεξηκέλνπκε κέρξη ε νζόλε ηνπ ειεγθηή λα εκθαλίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα.  
Πηέδνπκε ην πιήθηξν ON/OFF μαλά θαη ην θξαηάκε παηεκέλν κέρξη λα εκθαληζηεί πξώηα ην κήλπκα 
«OFF» θαη ζηε ζπλέρεηα ην κήλπκα «rEPOrt» ζηελ νζόλε ηνπ ειεγθηή. 
Όηαλ εκθαληζηεί ην κήλπκα «rEPOrt» αθήλνπκε ην πιήθηξν ON/OFF.  
Ο ειεγθηήο ζα αξρίζεη λα εθηππώλεη ηα γεγνλόηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε κλήκε ηνπ.  
Όηαλ νινθιεξσζεί ε εθηύπσζε, ην κήλπκα «CLEAr» εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ειεγθηή, θαη ν 
ειεγθηήο ζβήλεη απηόκαηα. 
  
ΗΜΔΙΩΗ:  
Η εθηύπσζε ησλ γεγνλόησλ ΔΕΝ ηα δηαγξάθεη από ηε κλήκε ηνπ ειεγθηή. Αλ ν ρεηξηζηήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο επηζπκεί λα ηα δηαγξάςεη, ηόηε πξέπεη λα παηήζεη θαη λα θξαηήζεη παηεκέλν ην πιήθηξν 
ON/OFF κόιηο εκθαληζηεί ην κήλπκα «CLEAr» εκθαληζηεί ζηελ νζόλε.  
Ο εθηππσηήο πνπ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ειεγθηή πξέπεη λα δηαζέηεη ζεηξηαθή ζύξα θαη λα είλαη 
ξπζκηζκέλνο ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο: 
1. Transmission speed 9600 baud  
2. Data 8 bit 
3. No parity 

Πληποθοπίερ πος καηαγπάθονηαι ζηη μνήμη ηος ελεγκηή 

Αλίρλεπζε ζεκείνπ ειέγρνπ (κε αξηζκό/όλνκα, εκεξνκελία θαη ώξα). 
Έλαξμε θαη ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο θόξηηζεο κπαηαξηώλ ( κε εκεξνκελία θαη ώξα) . 
Έλδεημε ρακειήο κπαηαξίαο (κε εκεξνκελία θαη ώξα). 
75% ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο κλήκεο γεκάηε (κε εκεξνκελία θαη ώξα) . 
Γηαγξαθή ησλ γεγνλόησλ από ηε κλήκε (κε εκεξνκελία θαη ώξα). 



Επεξήγηζη Μηνςμάηων Ελεγκηή 

 

ΜΗΝΤΜΑ ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

- - - - - - Ο ειεγθηήο δηαβάδεη έλα ζεκείν ειέγρνπ 

HH – MM Σξέρνπζα ώξα, HH – ώξεο, MM – ιεπηά. 

DD.MM Σξέρνπζα εκεξνκελία, DD - εκέξα, MM – κήλαο. 

ACC OF ΠΟΛΤ Υακειή ζηάζκε κπαηαξίαο, ν ειεγθηήο ζα ζβήζεη άκεζα. 

ACC LO Υακειή ζηάζκε κπαηαξίαο, πξέπεη λα θνξηηζηνύλ ή λα αιιαρζνύλ νη κπαηαξίεο.  

END LO Η θόξηηζε νινθιεξώζεθε. 

LOAd Η θόξηηζε ζπλερίδεηαη. 

Conn Ο ειεγθηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ Η/Τ. 

OFF Ο ειεγθηήο ζβήλεη.  

rAPOrt Ο Διεγθηήο ηππώλεη. 

Er.100 ΦΑΛΜΑ – δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ εθηππσηή ή ηνλ Η/Τ.  

CLEAr ΔΡΩΣΗΗ – ν ειεγθηήο δεηάεη επηβεβαίσζε γηα λα πξνρσξήζεη ζε δηαγξαθή ηεο 
κλήκεο. Αλ παηήζνπκε ην πιήθηξν ON/OFF ε κλήκε ζα δηαγξαθεί.  

FULL Η κλήκε είλαη γεκάηε θαηά ην 75%. Ο ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 
κεηαθέξεη γεγνλόηα ζηνλ Η/Τ ώζηε λα ειεπζεξσζεί κλήκε. 

EE Err ΦΑΛΜΑ  - ν ειεγθηήο πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί μαλά.  

 

Τεσνικά Σηοισεία 

Σξνθνδνζία    : 2  cells 1.5V AA  size 
Ρεύκα θόξηηζεο   : 0.5A 
Απόζηαζε αλάγλσζεο ζεκείσλ  : κέρξη 10 cm (for ISO transponder) 
Σύπνο proximity   : 64 bit Read only 125kHz, HM4001/2 chip  
Αξηζκόο γεγνλόησλ ζηε κλήκε  : 1500 
Αξηζκόο ζεκείσλ ειέγρνπ  : 150    (Tracking points + Guard identifiers) 
Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο  : -20...+60 C 
Γηαζηάζεηο (mm)   : 77 x 172 x 25 
Βάξνο (κε κπαηαξίεο)   : 250 gr. 
 
ΤΚΔΤΑΙΑ: 
1 ειεγθηήο PATROL II LCD 
1 Γεξκάηηλε ζήθε γηα ηνλ ειεγθηή  
1 θαιώδην ζύλδεζεο ειεγθηή κε Η/Τ ή εθηππσηή, κήθνπο 1.5m 
1 Φνξηηζηήο AC Charger 6V/500mA 
2 Μπαηαξίεο AA 1000mAh   
Λνγηζκηθό PATROL Master  
 
 


