Information Technology Solutions

SMART RF-V30 GPS lokátor pro psy a kočky
MODEL: RF-V30/ GOLD

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : RF-V30

Systém sledování RF-V30, pro co největší
bezpečnost a spolehlivost, využívá signálu
GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Zařízení
umožňuje sledování a lokalizaci objektů s
určením přesné polohy pomocí GPS a
následném zaslání informací a přesných
souřadnic do mobilní aplikace.
Zařízení RF-V30 disponuje hned několika
užitečnými
funkcemi. Funkce
Real-time
tracking se stará o nejspolehlivější a
nejpřesnější
zjištění
okamžité
polohy
lokátoru. Poloha se aktualizuje každých 15
vteřin, tudíž můžete lokátor sledovat online. Dále
vám zařízení nabídne možnost zobrazení
pozicí lokátoru za vybraný časový interval.
Umožňuje také nastavit území, které když
lokátor opustí, odešle SMS informaci na předem
zvolené číslo. Pro správnou funkci GPS lokátoru
se doporučuje využít SIM karty s datovým
tarifem.
Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Lokalizační obojek byl speciálně navržený pro
volnost pohybu Vašeho mazlíčka, kterému nijak
nepřekáží v pohybu, snadno jej připevníte na
jakýkoliv obojek pomocí univerzálního upínacího
systému.

Ovládání a sledování lokátoru je velmi jednoduché
a intuitivní. K dispozici je ke stažení aplikace pro
váš chytrý telefon, za pomocí něhož lze lokátor
ovládat a sledovat.
VLASTNOSTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přístroj využívá signálu GSM / GPRS sítí
a GPS satelitů
Integrovaný GPS modul
Přesné GPS zaměření s okamžitou
odezvou
Sledování pohybu v reálném čase
Historie lokátoru dle časového intervalu
Funkce Geo-Fence (Safe Zone) –
virtuální plot s okamžitou notifikací při
narušení
Četnost aktualizace pozice zařízení v
závislosti na pohybové aktivitě zvířete
Nastavení intervalu odesílání dat (30
sekund, 10 minut, 60 minut)
Výdrž baterie až 72 hodin v
pohotovostním režimu
Odolnost – výrobek je vodotěsný a
nárazu vzdorný

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Podporované sítě:
GSM frekvence:
GPRS standard:
GPS:

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : RF-V30

Připojení:
Napájení:
Čas nabíjení :
Výdrž baterie

Upozornění na nízký stav baterie:
Provozní podmínky (teplota/vlhkost):
Krytí:
Rozměry:
Váha:
Pro plemena:

GSM / GPRS
4 pásma: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
Class 12, TCP/IP
přesnost určení polohy: 10 - 15m (při špatných
klimatických podmínkách může být přesnost určení
polohy zhoršená)
horký/teplý/studený startovací čas: 5 / 29 / 30 sekund
USB-port
Slot pro SIM kartu
integrovaná baterie lithium-polymer 400mA, 3,7V
cca 2 hodiny
Výdrž baterie až 72 hodin v pohotovostním režimu
Příklad dle používání: Při nastavení intervalu odesílání
dat každých 10 minut je pohotovostní doba cca 60
hodin. Pokud se služba APP nepoužívá je pohotovostní
doba cca 10 dnů.
ANO
-20°C / +45°C / 5% - 95%
IP66 (proti stříkající vodě a krátkodobému mělkému
ponoření)
47 x 50 x 15mm
40g
malá, střední i velká (s vyjímkou nejmenších)

TECHNICKÉ PARAMET

Použití:
Provozní napětí:
Osvětlovací
prostředky:
Jmenovitý příkon:
Účiník:
Odběr jmenovitého
proudu:
Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Ochranná třída:
Druh ochrany:

Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz

Pohybové čidlodosah:
Pohybové čidlo-úhel
snímání:

