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M2 Model V1.1  2ماهان مدل  _خودرویی وموتورسیکلت ردیاب 

Vehicle & Motorcycle Tracker 
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 یمعرف

که  باشدیم یمناسب یسخت افزار یتهایکوچک با قابل ابیرد کی M2 کلتیو موتورس ییخودرو ابیرد

 قابل استفاده باشد. یمختلف یدر پروژه ها تواندیم

ولت از  45تحمل ولتاژ تا  تیبا قابل هیو وجود تغذ GNSS , GSM ی, آنتن داخل کوچک و مناسب ابعاد

 .باشدیم ابیرد نیجمله مشخصات ا

( کروآمپری)در حد م یارسال اطالعات و کاهش مصرف انرژ تیریحرکت باعث مد صیحسگر تشخ وجود

 است.  دهیگرد

 نترنتیا یواند به عنوان راهکار مناسب در پروژه هامحصول بت نیباعث شده ا ریخاص ز یتهایقابل وجود

 متحرک کاربرد داشته باشد. لهیهر وس یریرهگ یبرا ی, و حت ردیقرار گ یمورد بهره بردار IOT اءیاش
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 خاص یتهایقابل یبرخ

 GPRSاز بستر  موریفر تیآپد - OTA تیقابل •

 باال  یآنتن ده تیبا قابل یداخل GNSSآنتن  یدارا •

 یداخل GSMآنتن  یدارا •

 حرکت  صیسنسور تشخ •

 در حالت بدون حرکت یمصرف انرژ تیریمد ستمیس یدارا •

 یمحاسبه مسافت بصورت سخت افزار تیقابل •

 LBS & GPSبر اساس  یابی تیموقع •
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 مشخصات فنی

 مسیر یابی آنالین 

 و رخداد چرخش ،مسافت،زاویه زمان  اساس بر اطالعات ارسال هوشمند الگوریتم دارای 

  ورودی سوئیچ  دارای 

 طریق از اطالعات ارسال قابلیت GPRS های پروتکل با کار قابلیت و TCP/IP 

 دهی آنتن  پوشش عدم مواقع در داخلی حافظه دارایGSM (60,000 )نقطه 

 طریق از آن ارسال و رخداد ایجاد قابلیت SMS یا GPRS 

 طریق از موقعیت ارسال قابلیت  SMS 

 الکتریکی حصار تعریف قابلیت  

 )قابلیت دریافت شارژ سیم کارت توسط چهار پروتکل متفاوت ) جهت همه اپراتورها 

 دارای الگوریتم های متفاوت ارسال اطالعات 

 قابلیت ارسال دالیل ارسال نقطه جهت ایجاد گزارشات هدفمند 

  قابلیت تعیین ارسال از بسترGPRS   و یاSMS   و تعیین حالت های ارسال آن 

 دارای الگوریتم هوشمند ارسال جهت کاهش هزینه  و همچنین مصرف بهینه انرژی 

 مجاز حد از بیش سرعت تشخیص قابلیت  

 طریق از کارت سیم شارژ قابلیت  SMS 

 تشخیص وضعیت شبکه )رومینگ ( و مدیریت ارسال اطالعات قابلیت 

 افزاری با دقت باال قابلیت محاسبه مسافت بصورت سخت 

 صورت سخت افزاری با دقت بااله قابلیت محاسبه مدت زمان توقف ب 
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 M2( مدل  کتی)موتورس ییخودرو ابیرد

 یموتور سوار یها ئتی، ه یموتور یها کیها از جمله :  پ کلتیو کنترل انواع موتور س یابی تیموقع  ،

 و.... کلتیموتور س نگیزیل

 یا هیکرا زاتیتجه ایو  یا هیکرا یخودروها یابی تیموقع 

 خودرو بصورت کامال نامحسوس یابی تیموقع 

 کارکرد تیریخودرو شرکتها جهت مد تیریمد 

 ها  ابیموارد خاص سر زدن بازار یبرا ینقطه زن 
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 قابلیتهای سفارشی بنا به درخواست مشتری 

   قابلیت استفاده ازBluetooth  و ارتباط با گوشی های همراه 

  ذخیره صوت و انتقال به سرورقابلیت 

 ... قابلیت اضافه کردن سنسورهای محیطی مانند دما و 

 قابلیت استفاده از دو سیم کارت همزمان 

  قابلیت اضافه کردن ارتباط دو طرفه صوتی 

 اضافه کردن آهنربا و باطری داخلی با تغییر جعبه و متناسب با آن کارکرد زمانی بیشتر ردیاب 

 اجرای عملیاتی خاص از راه دور سخنگو کردن ردیاب و 

 

 

 

 

 

Content Specs. 

Dim. 89 mm  49 mm  10mm 

Weight 50 g 

Network GSM/GPRS 

Band 850/900/1800/1900Mhz 

  GPS chip Quectel 

GPS sensitivity -159dBm 

GPS accuracy 5m 

Time To First Fix Cold status 35-80s 

Warm status 35s 

Hot status 1s 

Battery No battery(on request) 

Standby 240 hours 

Extended 

temperature range 

-40°C to +85°C 

Operation Temp. -20°C to +55°C 

Humidity 5%--95% non-condensing 
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 سخت افزاری  مشخصات

 یک ورودی سوئیچ 

  نشانگر دو دارای LED دستگاه وضعیت 

  ماژول موقعیت یابGNSS 

  آنتن داخلیGNSS 

  آنتن داخلیGSM Modem 

   10 * 49   * 89ابعاد mm 

  ولت  35الی  10ورودی تغذیه 
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 مشخصات فنی

 

 Technical Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model M2 

 
Dimensions 89 mm  49 mm  10mm 

Voltage Range 10 ~40 VDC 

Operation Temperature -20 / 80 C 

Indicator Led  GSM/GPS  

 

GSM Modem  

 • Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

 • GPRS multi-slot class 12/10 

 • GPRS mobile station class B 

 • Compliant to GSM phase 2/2+ 

 – Class 4 (2 W @ 850/900MHz) 

 – Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz) 

 Control via AT commands 
(3GPP TS 27.007,27.005 and SIMCOM enhanced AT Commands) 

 Operation temperature:-40 ~85 

Low Power Consumption 1.2mA @DRX=5 

GSM Antenna Internal Antenna 

  

GNSS Module  

 GPS L1 Band Receiver   (1575.42MHz) 
33 (Tracking)/99 (Acquisition)/ 210 (PRN) 

 GLONASS L1 Band Receiver  
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN 

Horizontal Position Accuracy <2.5 m CEP 

Velocity Accuracy <0.1m/s 

Acceleration Accuracy 0.1m/s² 

Reacquisition Time  <1s 

TTFF@-130dBm Cold Start <35s 
Warm Start <30s 
Hot Start <1s 

Built-in LNA for better sensitivity 

 Ultra low tracking power consumption 

Power Saving: 2.8mA @Always Locate™  
7uA @Backup Mode  
500uA @Standby Mode 

  

GPS Antenna Active Internal Antenna /30 db 

 


