CB Tracker

CB Tracker Features:











Gratis Live tracking op til 100 Enheder på samme kort
SMS Track software til PDA
SMS Tracking ** Gratis Software **
GPRS Tracking software
SIRFIII Indbygget den bedste GPS modtager på markedet
Lav batteri alarm via sms
GPS Data Logger Funktion
Geofence Funktion, alarm hvis et givent område overskrides.
Aflytning af samtaler i kabine via medfølgende microfon
2 ON/OFF relay. Til on/off af brændstof pumpe eller oliefyr.

CB-trac Live tracking software - Se op til 100 GPS enheder på samme skærm:
Der medfølger Gratis Live tracking software så man kan sætte et mini fleet managment system op på
sin personlige computer. Programmet hedder CB-trac og er helt unikt til dette tracker system der gør
det muligt at se 100 GPS CB 112 & 113 enheder på samme kort / skærm. CB-trac programmet
arbejder sammen med Gratis kort programmet Google Earth.
- Nyeste version af CB-trac programmet som kan vise 100 Enheder finder du under Download
sectionen
- Se eksempel på hvordan Live tracking ser ud i Video Sektionen.
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CB-trac Livetracking Screenshot

Funktioner:
* GPS-position tracking funktion
Med denne funktion er bemyndiget person - den der kender adgangskoden til tracker, kan vide det
geografiske koordinater, sted, hastighed, retning, og andre relaterede oplysninger om hans elskede
en eller bil, når som helst hvor som helst. Rapporten metode kan via SMS eller via GPRS. Du kan også
foretage valg mellem en gang rapport, og løbende rapport (tracking-funktion).
* Aflytning af samtale funktion
Du kan overvåge kabinen via den medfølgende mikrofon ved at send en SMS til CB-trackeren.
CB GPS trackeren ringer tilbage til ejer og der kan nu høres hvad der foregår i kabinen.
* SOS Emergency Help Call funktion
Når din elskede en presser SOS-hjælp-knappen, og enheden vil straks sende en SMS kort besked til
den forudindstillede telefonnummer.
* Geo-hegn (Park) Funktion
Denne enhed leveres med et unikt geo-hegnet funktion. Dette betyder at man kan sætte den op til at
der er et område på eks. 100 meter. Og hvis Trackeren bevæger sig uden for dette vil der komme en
besked til de personer der er opsat i trackeren.
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* GPS-data loggeren funktion
Enheden leveres med GPS-data loggeren funktion. Når GSM-netværket er ikke tilgængelig vil GPSdata vil blive lagret i hukommelsen, hukommelsen kan gemme op til 17.500 GPS-positioner det svarer
til data for 12 dage, hvis transmission interval er indstillet til 60 sekunder / tid. Logget data vil blive
sendt tilbage til serveren automatisk, når når enheden modtager GSM-signalet igen.
* Kan sende historiske data baseret på den forudindstillede tid
* Kan sende historiske data baseret på kørselsafstand
* Kan læse volt data ved at sende SMS
* Kan aktivere funktionen for at få holdning data via telefonopkald
* Indstil tiden tabellen for GPS-tracker til at sende data tilbage hver dag på forudindstillet automatisk
* Kan aktivere dvaletilstand
* Kan træde i dvaletilstand, hvis køretøjet ikke er flyttet
* Indstil mode for Geo-hegnet Park funktion svar via SMS eller TEL
* Funktion ikke at sende historiske data, hvis hastigheden er langsommere end defineret km / time
for kontinuerlig defineret tid
* Ingen månedlige gebyrer til at betale til call center
* A-GPS-position indendørs funktion * Lav batteri alarm
*ON/OFF af de 2 Relay via SMS

* 2 Stk. ON/OFF Relay funktioner
Der er 2 relay udgange som kan styres via SMS. Dette giver mulighed for at kunne tænde oliefyret
eller måske slukke for brændstoffet ved et evt. tyveri.

Priser:
GPS Tracker, 12/24V, batteri,Bil montage, GSM/GPRS

2620 dkr.

Estimeret tidsforbrug på installation og opsætning.
Opsætning og kodning af GPS systemet 1 timer pr stk.
Installation i Båd/køretøjer 2-3 timer pr stk.
Service time prisen er 430 dkr/time.

(NB: der findes også Vantætte GPS Tracker med 3 års levetid på
batteriet, meget velegnet til påhængsmotorer)
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