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Lokalizator RTX WE2
Cena

329,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WE2

Kod producenta

WE2

Kod EAN

5903794120822

Producent

RTX

Opis produktu

Lokalizator RTX WE2 oraz opłacony
bezterminowo serwis TrackSolid
Śledzenie pojazdu 24h/dobę na aplikacji mobilnej i komputerze.
Historia lokalizacji z dokładnymi danymi o trasach, prędkościach przejazdów, czasach postojów i wiele
innych precyzyjnych danych.
Możliwość przypisania nawet kilkudziesięciu pojazdów do jednego konta użytkownika.
Łatwa instalacja, brak konieczności konfiguracji dla podstawowej funkcjonalności

Podstawowe funkcje
praca w trybach GPS, A-GPS, LBS -wiele rodzajów lokalizacji
bezpieczne zdalne unieruchomienie pojazdu- jeśli załączono blokadę, pojazd zostaje zatrzymany przy zwolnieniu
do 20km/h
wiele rodzajów powiadomienia -po wykryciu przemieszczenia, wibracji, włączenia zapłonu, przekroczeniu
prędkości, opuszczenia obszaru, zaniku zasilania
wbudowany czujnik wibracyjny -skuteczne wykrywanie wstrząsu
wodoodporna obudowa-silikonowa uszczelka zabezpiecza przed dostępem wilgoci
detekcja włączenia zapłonu -urządzenie wykrywa włączenie stacyjki
mała, kompaktowa konstrukcja -ułatwia ukrycie urządzenia w pojeździe
obsługa na wielu platformach -SMS, WWW, aplikacja
funkcja wirtualnego ogrodzenia -definiowany uprawnionego obszaru poruszania się pojazdu
konfigurowalny tryb śledzenia -użytkownik może zdefiniować interwały wysyłania pakietów danych o lokalizacji
szeroki zakres zasilania 9-90V -możliwość zastosowania w różnych typach pojazdów
zaawansowane algorytmy zarządzania energią-mały pobór prądu i oszczędna praca na zasilaniu buforowym jeśli
główne źródło zostało odłączone
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Dedykowana platforma -bezpłatnie i
bezterminowo
Urządzenie jest sprzężone z platformą TrackSolid
Opłata za dożywotni serwis jest zawarta w cenie urządzenia - użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z
monitoringiem pojazdu.
Wystarczy zainstalować kartę SIM dowolnego operatora z pakietem danych i sms'ów aby móc śledzić pojazd 24h/dobę
jak również mieć dostęp do 6 miesięcznej historii śledzenia
Dostęp z systemów : PC, MacOS, IoS i Android
Nie zależnie od rodzaju platformy - wszystko w języku polskim!

Zastosowanie w każdym rodzaju pojazdu
szeroki zakres zasilania 9-90V
mała, kompaktowa budowa o wymiarach ~ 7*4*1cm
łatwa instalacja
obudowa z uszczelką zabezpieczona przeciw-wilgociowo

Możliwość zdalnego unieruchomienia pojazdu
użytkownik może w każdym momencie załączyć blokadę
zawarty w zestawie przekaźnik rozłącza blokowany obwód
ze względów bezpieczeństwa blokada zostanie uruchomiona przy zwolnieniu pojazdu do prędkości

Powiadomienie użytkownika o włączeniu
zapłonu lub wykryciu wibracji
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Wbudowane ogniwo Li-Po 270mAh
W przypadku odłączenia lub zaniku zasilania z akumulatora pojazdu urządzenie powiadamia użytkownika i
przechodzi na zasilanie awaryjne.
Zaawansowany system zarządzania energią umożliwia uzyskanie długich czasów pracy:
do 43h w trybie czuwania
do 4h w trybie ciągłego śledzenia

Wygodny dostęp do bieżącej lokalizacji on-line
oraz historii z ostatnich 6-ciu miesięcy
Obsługa w języku polskim za równo na platformie stacjonarnej (PC, Mac)
jak i mobilnej (Android, iOS)

Obsługa przez przeglądarkę na dowolnym
komputerze z dostępem do internetu

Łatwa instalacja dla każdego
instalujemy kartę SIM w modle (1) - nie trzeba nic konfigurować
podłączamy przewód do "+" po włączeniu zapłonu (2)
łączymy zasilanie do + i - w instalacji pojazdu (3)
podłączamy przekaźnik blokady (4) do blokowanego obwodu (rozrusznik , pompa paliwa, itp.)(5)
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Dane techniczne modułu GPS
częstotliwość pracy GSM: 850/900/1800/1900MHz
chipset GPS: MTK 66 kanałów
dokładność lokalizacji: >10m
czułość: 168dBm
wbudowane ogniwo: Li-Po 270mAh/3,7V
napięcie zasilania: 9-90V VDC /7mA
temperatura pracy: -20℃～ 70℃
wymiary: 78.0(Dł)*41.0(Sz)*13.0(Wy)mm
waga: 38g

Zawartość zestawu
moduł GPS
wiązka główna
przekaźnik blokady 40A
podstawka z wiązką przekaźnika
instrukcja obsługi
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