Patrol
Járőr és őrjárat ellenőrző funkció
Rádiófrekvenciás azonosító pontokkal
Kétirányú hang- és adatkapcsolat
IP, GPRS technológia alkalmazása
Távolról menedzselt készülék
Folyamatos műszaki állapotfigyelés
Esztétikus kialakítás, egyszerű kezelés
Hordozható, övre csíptethető

Funkció

Egyszerű kezelés

A készüléknek két funkciója van.

A készüléken hat gomb található. A piros

Objektum védelem esetén a készülékben elhelyezett
RF
ID
(rádiófrekvenciás
azonosító)
olvasó
segítségével előre meghatározott sorrendben és
időközönként kell olvasni a kihelyezett RF ID
ellenőrzőpontokat.
Intézkedési
helyzet
esetén

(Segélyhívás) gomb segítségével azonnal segítséget

azonnali

erősítést

megnyomásával.

lehet
A

kérni

a

gomb

diszpécserállomásra

való

bejelentkezéshez vagy visszahívás kéréséhez a
gombot kell használni.
Már kiépített MOHAnet GPRS alapú távfelügyelettel
rendelkező járőrszolgálatok esetében az őrjárat
ellenőrző segítségével dokumentálni lehet a
kivonulások hatékonyságát. Minden MOHAnet GPRS
átjelzővel rendelkező ügyfélnél elhelyezhető egy RF
ID ellenőrző pont. A kivonuló szolgálat a kiérkezés
után ezt a pontot olvastatja le az ellenőrző
készülékkel, így küldve el a távfelügyeletnek a
kiérkezés pontos idejét és helyét.

kérhet a felügyeleti állomástól, a kék

(Operátor)

gomb megnyomásával hívást kérhet a diszpécsertől majd
szóban tájékoztathatja kéréséről. A
gomb
megnyomása után a készülék bekapcsolja az RF ID
olvasót. Az olvasás 1-2 centiméter távolságból történik.
Az alsó sorban elhelyezett

gombokra

tetszőleges Contact ID üzenetet lehet programozni.

Nem igényel üzembe helyezést
A készülék gyártósorról konfigurálva érkezik. A
távfelügyeleti szoftverrel történő regisztrálás után azonnal
üzembehelyezhető.

Személyhívó funkció
A készülék lehetőséget ad a két gomb funkciójának
szabad paraméterezésére, így képes bármilyen üzenet
elküldésére.
Például: Egy futárszolgálat diszpécser állomásával
történő kommunikáció esetén a piros gomb jelentése
„bejelentkezés”, a kék gomb jelentése „feladat teljesítve”.
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Patrol

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség:

1db 1200 mAh, Li-ion akkumulátor

Áramfelvétel:

Nyugalmi:
Maximális:

Kimenő teljesítmény:

Class 4 (2 W @ 900 Mhz)
Class 1 (1 W @1800 Mhz)

Méret:

140x63x35 mm

Üzemi hőmérséklet:

-20 - +50 oC

Tárolási hőmérséklet:

-30 - +85 oC

Eseménymemória:

1024 üzenet, időbélyeggel

Üzemállapot figyelés:

6 db üzemállapot figyelő LED (alacsony akku,
üzemkész, térerő és GPRS hálózat, hívás,
hiba, olvasás)

Kommunikáció:

GPRS, GSM 900/1800

Bejelentkezési sűrűség:

Tetszőlegesen állítható

Tartozékok:

Hálózati adapter

Garancia:

1 év

Származási ország:

Magyarország

MOHAnet Mobilsystems Zrt.
H-1152 Budapest, Telek u. 7-9.

50 mA (@ 12 V DC)
250 mA (@ 12 V DC)

