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 معرفی

 باشد.یک ردیاب قابل حمل, یکی از نیازهای مهم استفاده کنندگان چنین محصوالتی میکارکرد طوالنی مدت 

ماهان در سه جعبه متفاوت با ظرفیت و ابعاد متفاوت جهت کارکرد طوالنی مدت ردیاب قابل حمل   M5مدل

 ایجاد گردیده است.

 جعبه خاص این محصول , استفاده آن برای مصارف امنیتی را نیز مناسب کرده است.

محصول, یک  روز و مسیریابی دقیق آن باعث شده که این 30مصرف کم انرژی, مدت زمان کارکرد بیش از 

  محصول ایده آل جهت بسیاری از مصارف گردد.

میلی  5سنسور تشخیص حرکت این ردیاب باعث مدیریت ارسال اطالعات و کاهش مصرف انرژی )در حد 

 آمپر( گردیده است. 

 برخی قابلیتهای خاص

  قابلیتOTA -  آپدیت فریمور از بسترGPRS 

  دارای آنتنGNSS  داخلی با قابلیت آنتن دهی باال 

  دارای آنتنGSM داخلی 

  سنسور تشخیص حرکت 

 دارای سیستم مدیریت مصرف انرژی در حالت بدون حرکت 

 قابلیت محاسبه مسافت بصورت سخت افزاری 

  میلی آمپر ساعت  6000باطری داخلی با ظرفیت 

  موقعیت یابی بر اساسLBS & GPS 

 دارای میکروفن داخلی 
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 مشخصات فنی

 مسیر یابی آنالین 

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

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

 دهی آنتن  پوشش عدم مواقع در داخلی حافظه دارایGSM (60000 )نقطه 

 طریق از آن ارسال و رخداد ایجاد قابلیت SMS یا GPRS 

 طریق از موقعیت ارسال قابلیت SMS  

  قابلیت دریافت شارژ سیم کارت 

 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 

 طریق از کارت سیم شارژ قابلیت SMS  

 تشخیص وضعیت شبکه )رومینگ ( و مدیریت ارسال اطالعات قابلیت 

  میلی آمپر 6000دارای باطری داخلی با ظرفیت 

 قابلیت محاسبه مسافت بصورت سخت افزاری با دقت باال 

 قابلیت محاسبه مدت زمان توقف بصورت سخت افزاری با دقت باال 

 صورت به کاهش انرژی باطری هشدار SMS جهت مدیریت شارژ دستگاه 

  ارسال میزان شارژ باطری داخلی از بسترGPRS  
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 M5مدل   ماهانبرخی مصارف خاص ردیاب شخصی 

  ایموقعیت یابی خودروهای کرایه ای و یا تجهیزات کرایه 

 موقعیت یابی خودرو و افراد بصورت کامال نامحسوس 

 مدیریت کارکنان شرکتها جهت مدیریت کارکرد 

 کنترل نامحسوس جهت مصارف امنیتی 

 

 

 

 

 

 

 

 افزاری مشخصات سخت 

 سوکت شارژر استاندارد اندروید 

 باطری داخلی با ظرفیت های متفاوت 

  ماژول موقعیت یابGNSS با حساسیت باال 

  آنتن داخلیGNSS 

  آنتن داخلیGSM Modem 

 سنسور تشخیص حرکت 

 دارای میکروفن داخلی 

 


