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E-mio Assist 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.

E-mio Assist 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.

Funkcje

* produkt jest wciąż rozwiajny, lista obsługiwanych funkcji może ulec zmianie

alarm kradzieżowy

odcięcie zapłonu

alarm braku zasilania – sabotaż

monitorowanie stanu napięcia akumulatora

nawigowanie do pojazdu

aktualna prędkość pojazdu

informacja o stanie naładowania 
baterii pojazdu

informacja o włączonym/
wyłączonym zapłonie

przypomnienie o przeglądzie

przypomnienie o końcu polisy 
ubezpieczeniowej

informacja o naładowaniu akumulatora 
urządzenia zabezpieczającego

licznik przejechanych kilometrów
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Specyfikacja GSM
• Częstotliwość GSM: 850/900/1800/1900 MHz
• GPRS: klasa 12, TCP/IP
• Pamięć: 32 + 32 Mb
• Błąd fazy: RMSPE <5, PPE <20
• Maksymalna moc wyjściowa: GSM850/GSM900: 

33±2 dBm, GSM1800/GSM1900: 30±3 Bm
• Maksymalny błąd częstotliwości: ±0,1 ppm

Specyfikacja GPS
• Chipset GPS: chip o wysokiej czułości
• Częstotliwość: kod C/A L1,1575,42 MHz
• Kanał GPS: 66
• Dokładność lokalizacji: <10 metrów
• Czułość śledzenia: -165 dBm
• Czułość uzysku: -148 dBm
• TTFF (otwarte niebo): średnio gorący 

start ≤ 1 s, średnio zimny start ≤ 32 s

Inne
• Antena: wbudowana antena GPS, 

czteropasmowa antena GSM
• Bateria: bateria litowo-polimerowa 100 mAh/3,7 V
• Napięcie/prąd pracy: 9-90 VDC/8 mA (36 VDC)
• Temperatura pracy: -20°C - 70°C
• Wymiary: 73,8,0 * 25,9 * 12.2 mm
• Waga: 26,5 g
• Wskaźnik LED: GPS, GSM

Specyfikacja techniczna

kolor: czarny
EAN: 5907115003733
pakowanie: xx szt.

Aplikacja mobilna
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bez opłat za 
transfer danych 

w całej Unii 
Europejskiej!


