GSM/GPS SÖKSYSTEM
Godkänd

ÖVeRVAKA FORDONeT SJÄLV,
NÄR SOm HeLST

Abonnemanget ger dig möjlighet att när som
helst visa fordonets nuvarande position eller tidigare begärda positioner på din mobiltelefon,
samt att sätta systemet i service eller transportläge.
Ett larm skickas automatiskt till Securitas vid:
• Otillåten rörelse med avslagen tändning.
• Manipuleringsförsök på enheten i ditt fordon.

VAD HÄNDeR Om DITT
FORDON BLIR STULeT?

Du kommer i kontakt med larmcentralen som
övervakar fordonets rörelse med användning av
GSM och GPS teknologi och kontaktar den lokala polisen för att få hjälp att återta ditt fordon.

SeCURITAS LARmCeNTRAL:
24 TImmAR Om DyGNeT,
365 DAGAR Om ÅReT
I larmcentralen arbetar professionell personal
dygnet runt, 7 dagar i veckan, 365 dagar om
året, för att ta hand om inkommande larm.
ÖVeRVAKNING I HeLA eUROPA
Connex Revovery tjänsten fungerar över hela Europa och i händelse av stöld är din kontakt alltid
den svenska larmcentralen, som i sin tur hanterar
ärendet med den utländska larmcentralen och den
lokala polisen.

DITT SPÅRNINGSSySTem:
PÅLITLIGT OCH DISKReT

Spårningssystemet består av en sofistikerad enhet med förinstallerat SIM kort som enkelt monteras i ditt fordon. GSM abonnemanget ingår i
tjänsten. Roaming med alla GSM operatörer i
världen.
En automatisk hälsocheck av enheten i fordonet
sker med jämna mellanrum för att garantera att
systemet fungerar som det ska.

TeKNISK SPeCIFIKATION
• Kompakt enhet med vattentät kåpa (IP67)
med inbyggda GSM och GPS antenner
• Högkänslig GPS mottagare (Antaris 4)
• GSM/GPRS modul (Cinterion TC65)
• Back-up batteri (500mAH)
• Storlek: 113 x 71,9 x 31,7mm
• Drivspänning: 12/24V
• Strömförbrukning: 5mA (viloläge)
50mA (GPS på)
300mA (GPS/GPRS på)

12/24V
•

Inbyggt GSM simkort
med abonnemang

•

Roaming med 3, Telia,
Tele2 och Telenor

•

Internationell täckning

•

Securitas abonnemang
ingår

•

Inbyggd batteribackup

•

Inbyggda GSM och GPS
antenner

•

Godkänd enligt: ISO, EC,
EMC, Thatcham, SSF

•

Vattentät IP67

•

Enkel installation

