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معرفی
ردیاب خودرویی و موتورسیکلت  M2یک ردیاب کوچک با قابلیتهای سخت افزاری مناسبی میباشد که
میتواند در پروژه های مختلفی قابل استفاده باشد.
ابعاد کوچک و مناسب  ,آنتن داخلی  GNSS , GSMو وجود تغذیه با قابلیت تحمل ولتاژ تا  45ولت از
جمله مشخصات این ردیاب میباشد.
وجود حسگر تشخیص حرکت باعث مدیریت ارسال اطالعات و کاهش مصرف انرژی (در حد میکروآمپر)
گردیده است.
وجود قابلیتهای خاص زیر باعث شده این محصول بتواند به عنوان راهکار مناسب در پروژه های اینترنت
اشیاء  IOTمورد بهره برداری قرار گیرد  ,و حتی برای رهگیری هر وسیله متحرک کاربرد داشته باشد.
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برخی قابلیتهای خاص
•

قابلیت  - OTAآپدیت فریمور از بستر GPRS

•

دارای آنتن  GNSSداخلی با قابلیت آنتن دهی باال

•

دارای آنتن  GSMداخلی

•

سنسور تشخیص حرکت

•

دارای سیستم مدیریت مصرف انرژی در حالت بدون حرکت

•

قابلیت محاسبه مسافت بصورت سخت افزاری

•

موقعیت یابی بر اساس LBS & GPS
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مشخصات فنی
 مسیر یابی آنالین
 دارای الگوریتم هوشمند ارسال اطالعات بر اساس زمان ،مسافت،زاویه چرخش و رخداد
 دارای ورودی سوئیچ
 قابلیت ارسال اطالعات از طریق  GPRSو قابلیت کار با پروتکل های TCP/IP
 دارای حافظه داخلی در مواقع عدم پوشش دهی آنتن  60,000( GSMنقطه)
 قابلیت ایجاد رخداد و ارسال آن از طریق  SMSیا GPRS
 قابلیت ارسال موقعیت از طریق SMS
 قابلیت تعریف حصار الکتریکی
 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 بستر  GPRSو یا  SMSو تعیین حالت های ارسال آن
 دارای الگوریتم هوشمند ارسال جهت کاهش هزینه و همچنین مصرف بهینه انرژی
 قابلیت تشخیص سرعت بیش از حد مجاز
 قابلیت شارژ سیم کارت از طریق SMS
 قابلیت تشخیص وضعیت شبکه (رومینگ ) و مدیریت ارسال اطالعات
 قابلیت محاسبه مسافت بصورت سخت افزاری با دقت باال
 قابلیت محاسبه مدت زمان توقف به صورت سخت افزاری با دقت باال
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ردیاب خودرویی (موتورسیکت) مدل M2
 موقعیت یابی و کنترل انواع موتور سیکلت ها از جمله  :پیک های موتوری  ،هیئت های موتور سواری ،
لیزینگ موتور سیکلت و....
 موقعیت یابی خودروهای کرایه ای و یا تجهیزات کرایه ای
 موقعیت یابی خودرو بصورت کامال نامحسوس
 مدیریت خودرو شرکتها جهت مدیریت کارکرد
 نقطه زنی برای موارد خاص سر زدن بازاریاب ها
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قابلیتهای سفارشی بنا به درخواست مشتری
 قابلیت استفاده از  Bluetoothو ارتباط با گوشی های همراه
 قابلیت ذخیره صوت و انتقال به سرور
 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
 سخنگو کردن ردیاب و اجرای عملیاتی خاص از راه دور

Specs.

Content

89 mm 49 mm 10mm
50 g
GSM/GPRS
850/900/1800/1900Mhz
Quectel

Dim.
Weight
Network
Band
GPS chip
GPS sensitivity
GPS accuracy
Time To First Fix

-159dBm
5m
Cold status 35-80s
Warm status 35s
Hot status 1s
)No battery(on request
240 hours
-40°C to +85°C

Battery
Standby
Extended
temperature range

-20°C to +55°C
5%--95% non-condensing
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مشخصات سخت افزاری
 یک ورودی سوئیچ
 دارای دو نشانگر  LEDوضعیت دستگاه
 ماژول موقعیت یاب GNSS
 آنتن داخلی GNSS
 آنتن داخلی GSM Modem
 ابعاد mm10 *49 * 89
 ورودی تغذیه  10الی  35ولت
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مشخصات فنی

Technical Information

Model M2
Dimensions
Voltage Range
Operation Temperature
Indicator Led

89 mm 49 mm 10mm
10 ~40 VDC
-20 / 80 C
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
GSM Antenna

1.2mA @DRX=5
Internal Antenna

GNSS Module

Horizontal Position Accuracy
Velocity Accuracy
Acceleration Accuracy
Reacquisition Time
TTFF@-130dBm

GPS L1 Band Receiver (1575.42MHz)
33 (Tracking)/99 (Acquisition)/ 210 (PRN)
GLONASS L1 Band Receiver
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
<2.5 m CEP
<0.1m/s
0.1m/s²
<1s
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
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