GC092 - TotalFinder
Universaali seurantalaite pitkäaikaiseen
valvontaan. Laite on tarkoitettu
asennettavaksi tuotteisiin, mitkä ovat pitkiä
aikoja valvomatta ja ovat alttiina varkauksille.
Pitkäkestoinen akku ja helppo asennus
tukevilla magneeteilla. Lisävarusteena
saatavilla myös tukeva metallikiinnike.

Käyttökohteita
• Työkoneet ja lisälaitteet
• Perävaunut ja trailerit
• Siirreltävät kontit sekä lavat
• Asunto- ja asuntovaunut
• Veneet
• Autot, moottoripyörät sekä mönkijät
Ominaisuudet
• Sijainnin ja liikkeen seuranta säädettävissä valvontatarpeen
mukaan
• Helppo asennus voimakkailla magneeteilla tai
metallikiinnikkeellä
• USB liitäntä latausta varten
• Akun kesto jopa 6 vuotta
• Tarkka paikannus GPS ja Glonass järjestelmillä
• Tärinän tunnistus
• Nopeuden ja ilmansuunnan jäljitys liikkuessa
• Lämpötilan, korkeuden ja kallistuksen mittaus
• Akun varauksen, jännitteen ja lämpötilan seuranta

Top Secret Finland Oy
Snellmaninkatu 17, FI-00170 Helsinki
Tel. +358 20 730 3870

info@topsecret.fi
www.topsecret.fi

Y-tunnus: 2983208-9

Tekniset tiedot ja akun kesto
GSM

Nelitaajuus 2G – 3G

850/900/1800/1900 MHz – 850/900/1800/1900/2100 MHz

SIM-kortti

Micro Sim, 1.8 V

Kommunikointi

Puhelu, tekstiviesti, tiedonsiirto, GPRS

Puhelu

Hälytyssoitto

Tekstiviesti

Hälytysviestit ja tiedotteet, tekstiviesti käskyt, ohjelmointi

GPRS internet yhteys

Luokka 12 / kiinteä tai dynaaminen IP-osoite, VPN tuki, UDP protokolla / 128
bittinen salausavain / ohjelmiston päivitys / asetuksien muuttaminen / raporttien
ja arvojen siirto verkossa / laitteen hallinta

GNSS

GPS ja Glonass

66 satelliittia

Antennit

GPS and GSM

Sisäiset tai ulkoiset antennit

Akut

Tyyppi ja kapasiteetti

Virrankulutus

Lilon 15 600 mAh ladattava

LiSoc 21 000 mAh ei ladattava

LiIon 11 200 mAh ladattava

LiIon 21 600 mAh ladattava

Valmiustila

0.2 mAh jatkuva

GPS signaalin lähetys palvelimelle

0.6 mAh per lähetys

Akun itsepurkautuminen

0.6 mAh jatkuva

USB Micro

Lataus / raporttien luku muistista / asetuksien muuttaminen /
ohjelmiston päivitys. Liitin poistettavissa pyynnöstä.

3 akselinen asentotunnistin

Liikkeen tunnistus / kallistuksen tunnistus / tärinän tunnistus

Muita sensoreita

Lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen mittaus

Sisäinen muisti

Flashmuisti 512 kB

5000 tapahtuman tai sijainnin muisti

Koko

Muovikuoret

177 x 85 x 25 mm

Lilon ladattavat akut

-25 °C -- +70 °C, latauksen aikana 0 °C -- +70 °C

Liitännät
Sensorit

Toimintalämpötila

LiSoc ei ladattavat akut

-35 °C -- +85 °C

Suojausluokka

IP65

Vedenpitävä

Paino

Akun kanssa

550 g
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