FMB010
car-assistant.pl
czuwa, ostrzega, przypomina

1ROK

monitoring pojazdu GPS

BEZPIECZEŃSTWA

GRATIS

komunikacja GSM
ostrzeżenie przed możliwą kradzieżą
ostrzeżenie o możliwej
kolizji drogowej
przypomnienia o ważnych terminach

Twój samochód
w Twojej dłoni
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Funkcje*

Opis

• Podłącz i śledź

Ferguson Car Assistant to zestaw
alarmowy składający się z małego
urządzenia elektronicznego oraz
bezpłatnej aplikacji na telefon.
Czujnik montowany jest w Twoim
pojeździe i podłączany do zasilania.
Ma on zapewnione stałe, zdalne
połączenie z serwerem i aplikacją
przez sieć komórkową. Dzięki niemu
użytkownik otrzymuje szereg funkcji,
np. alarm kradzieżowy z mapą czy
system wykrywania wypadków
informujący o możliwej kolizji.
Mapa i nawigacja pomogą również
odnaleźć Twój pojazd pozostawiony
na parkingu lub w obcym mieście.

• Małe i łatwe w montażu urządzenie - bezpośrednio
do samochodowego złącza OBDII
• Wewnętrzna antena GSM i wewnętrzna
antena GNSS pozwalające na łatwiejszy
(bez zewnętrznych anten) montaż
• Śledzenie w czasie rzeczywistym
• Inteligentne gromadzenie danych w oparciu
o czas, odległość, kąt, zapłon, prędkość
• Wysyłanie pozyskanych danych za pośrednictwem
GPRS (protokoły TCP/IP i UDP/IP)
• Obsługa w sieciach roamingowych
• Aktualna prędkość
• Alarm przekroczenia prędkości
• Alarm kradzieżowy
• Informacja o napięciu akumulatora
• Informacja o włączeniu/wyłączeniu zapłonu
• Alarm spadku napięcia akumulatora
• Alarm braku zasilania - sabotaż
• Alarm wykrycia możliwej kolizji
• Przypomnienie o przeglądzie
• Przypomnienie o polisie ubezpieczeniowej
• Nawigowanie do pojazdu
• Licznik przejechanych kilometrów
• Historia tras (ostatnie 4 miesiące)
• Jazda prywatna/służbowa
• Wyznaczanie trasy
• Aplikacja online
• Zintegrowane scenariusze:
• Nadmierna prędkość, aby zabezpieczyć
kierowcę i zapobiec karom

Ferguson Car Assistant to łatwy
w użyciu, śledzący terminal
monitorujący pozycję GPS w czasie
rzeczywistym z łącznością GNSS
i GSM, który jest w stanie zbierać
współrzędne urządzenia i inne
przydatne dane do przesyłania
ich przez sieć GSM do serwera.
To urządzenie doskonale nadaje
się do zastosowań, w których
wymagane jest pozyskiwanie
lokalizacji odległych obiektów:
zarządzanie flotą, wypożyczalnie
samochodów, firmy taksówkarskie,
samochody osobowe i tak dalej.

* Funkcje zależne od wykupionego pakietu - więcej informacji
na stronie internetowej http://car-assistant.pl
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Specyfikacja techniczna
Modem
• Nazwa: Teltonika TM2500
• Technologia: GSM/GPRS/GNSS

Ostrzeżenie o możliwej
kolizji drogowej

GNSS
• GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
• Odbiornik: 33 kanały
• Czułość śledzenia: -165 dBM
• Dokładność: <3 m
• Gorący start: <1 s
• Ciepły start: <25 s
• Zimny start: <35 s
Łączność
• Technologia: GSM
• Pasma 2G: czterozakresowe 850/900/1800/1900 MHz
• Transfer danych: GPRS Multi-Slot klasy 12 (do 240 kbps)
• Obsługa danych: SMS (tekst/dane)
Zasilanie
• Zakres napięcia wejściowego: 10 - 30 V DC
z ochroną przeciwprzepięciową
• Bateria podtrzymująca: 170 mAh akumulator
litowo-jonowy 3,7 V (0,63 Wh)
Interfejs
• Wejścia cyfrowe: 1
• Złącze: gniazdo ODBII
• Antena GNSS: wewnętrzna wysokiego zysku
• Antena GSM: wewnętrzna wysokiego zysku
• USB: 2.0 Micro-USB
• Sygnalizacja LED: 2 diody LED stanu urządzenia
• Pamięć: wewnętrzna pamięć flash o pojemności 128 MB
Specyfikacja fizyczna
• Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 50,7 x 49,6 x 25 mm
• Waga: 63 g
Środowisko działania
• Temperatura pracy: od -25 °C do +55 °C
• Temperatura przechowywania: od -40 °C do +70 °C
• Wilgotność podczas pracy: od 5% do 95% bez kondensacji
• Stopień ochrony obudowy: IP41
Funkcje
• Czujniki: akcelerometr
• Scenariusze: aktualna prędkość, alarm przekroczenia prędkości,
alarm kradzieżowy, napięcie akumulatora, alarm napięciowy,
alarm braku zasilania - sabotaż, alarm wypadkowy
Certyfikaty
• Regulacyjne: CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH

EAN: 4779027311722
Pakowanie: xx szt.
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Zbyt duże przeciążenie
lub uderzenie może być
sygnałem, że zdarzył
się wypadek. System zaalarmuje
Ciebie i wybrane osoby. Natychmiast
będziesz widział też lokalizację
potencjalnego zdarzenia na mapie.

Ostrzeżenie przed
możliwą kradzieżą
Za każdym razem
gdy Twój samochód
zmieni pozycję bez
autoryzacji, otrzymasz
alarm o możliwej kradzieży. Będziesz
mógł śledzić swój pojazd na mapie.

Ostrzeżenia i komunikaty
techniczne
System powiadamia o zbyt
dużym spadku napięcia
akumulatora. Funkcja
kontroli rodzicielskiej zaś daje
możliwość ostrzegania o przekroczeniu
ustalonego limitu prędkości.

Przypomnienia
o ważnych terminach
Zadbaliśmy o inne
przydatne komunikaty,
m.in. o zbliżających
się terminach
przeglądów czy umówionych
wizytach w serwisie samochodowym.
System przypilnuje również terminu
odnowienia polisy ubezpieczeniowej.
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