
Predator Combo LT -

System lokal izacj i GPS/GPRS

Terminal Predator Combo LT jest zintegrowanym urz¹dzeniem telemetrycznym, przeznaczonym do wspomagania

zarz¹dzania flot¹ i/lub ochrony pojazdów, zawieraj¹cym odbiornik GPS, modu³ GSM, kontroler mikroprocesorowy z

obs³ug¹ interfejsu wejœæ / wyjœæ, wewnêtrzn¹ pamiêæ zdarzeñ oraz modu³ zasilania awaryjnego.

Terminal Predator Combo LT zosta³ homologowany pod wzglêdem regulaminu nr 10.02, znak homologacji: E20 10R-02

1986, oraz certyfikowany przez Przemys³owy Instytut Motoryzacji PIMOT w klasie profesjonalnej dla Skutecznoœci

Zabezpieczenia Przed Kradzie¿¹ Pojazdu Samochodowego.

Zastosowanie

Terminal Predator Combo LT zainstalowany w pojeŸdzie pozwala zebraæ i natychmiast przes³aæ informacje o pracy

pojazdu, stanowi¹c tym samym znakomite narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie flot¹ pod k¹tem weryfikacji

prawid³owoœci wykorzystania œrodków transportu lub maszyn budowlanych, umo¿liwiaj¹c optymalizacjê pracy

pracowników mobilnych i wzrost jakoœci realizowanych us³ug.

Natychmiastowy przekaz informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnych lub nietypowych pozwala znacznie podnieœæ

poziom bezpieczeñstwa kierowców, pasa¿erów pojazdów i ³adunku.

http://www.keratronik.pl

Podstawowe funkcje systemu:
- okreœlanie lokalizacji (pozycji geograficznej) z maksymalnym b³êdem

nie przekraczaj¹cym 10 m

- rejestracja przebytej trasy (pozycja, odleg³oœæ, prêdkoœæ, czas)

- rejestracja w³¹czeñ i wy³¹czeñ stacyjki oraz silnika pojazdu z informacj¹

o czasie pracy

- detekcja naruszenia jednej strefy chronionej w pojeŸdzie (otwarcie drzwi,

przestrzeni ³adunkowej)

- pomiar i rejestracja napiêcia zasilania w pojeŸdzie

- rejestracja i zdalna sygnalizacja zaniku zasilania g³ównego

- transmisja sygna³u NMEA przez interfejs Bluetooth



Dane Techniczne
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Model/typ PREDATOR COMBO LT

Producent KERATRONIK Arkadiusz Wasikowski

Budowa Centralka + anteny GSM i GPS

Napiêcie znamionowe 12V/24V DC

Zasilanie systemu 12V (24V) z akumulatora pojazdu

3.6V / 0.7Ah zasilanie rezerwowe -
akumulator wewn trzny (opcja)

czuwania

spoczynku

odbiornikiem GPS Programowalny czas uœpienia.

Dok³adnoœæ pozycjonowania <10 m

Modem 2W / 900MHz ; 1W / 1800MHz

Temperatura pracy od -20 C do +55 C

C

Zabezpieczenie systemu Numer telefonu GSM + PIN urz¹dzenia 4
cyfry

Za³¹czenie systemu za³¹czenie ci¹g³e

Wejœcia uniwersalne (-) 1 pcs

stacyjka

Programowanie urz¹dzenia bezpoœrednie komputer+przewód prog.

zdalne - komendy z aplikacji ComboClient

zdalne - komendy SMS

ê

Pobór pr¹du w stanie 15 mA

Pobór pr¹du w stanie 15 mA

Pobór pr¹du z aktywnym45 mA (stacyjka aktywuje odbiornik GPS).

Chwilowy pobór pr¹du 100 mA
(wysy³anie SMS)

System GSM/GPRS 850/900/1800/1900 ( Karta SIM dowolnego
operatora)

Czu³oœæ modemu -102dB @ 1800/1900
-104dB @ 850/900

Temperatura przechowywania od -35 Cdo +85
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Kompletacja urz¹dzenia (zestaw podstawowy)
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centralka

modu³ GSM SIEMENS MC 55 / MC 55 I

wi¹zka przewodów g³ówna

antena GPS

antena GSM

Akcesoria Dodatkowe
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akumulator 3,6V 0,7Ah (integrowany)

modu³ bluetooth (integrowany)

Predator Combo LT
System lokal izacj i GPS/GPRS
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