مشخصات سخت افزار ردیابی مدل MTR-9025



مبتنی بر سیستم GSM/GPRS



قابلیت کار در سه باند شبکه تلفن همراه GSM 900/1800/1900MHz



 05 GPSکانال با حساسیت و قدرت باال در دريافت سیگنالهاى ماهواره و داراي آنتن  GPSخارجی



داراي خروجی مجزا اطالعات  GPSبراي استفاده در دستگاههاي جانبی



داراي نمايشگرهاي  LEDجهت نمايش وضعیت هاي دستگاه



داراي دو اليه  Watch Dogداخلی جهت جلوگیري از هنگ کردن سیستم



ارسال موقعیت در بستر  GPRSبهصورت بهنگام با حداقل مصرف شارژ سیم کارت



داراي پورت  RS232جهت تنظیم دستگاه و ارتباط با دستگاه هاي جانبی



داراي حافظه داخلی جهت ذخیره اطالعات موقعیت تا  0555نقطه در حال حرکت و Event



ذخیره اطالعات موقعیت در خارج از پوشش شبکه  GSMو ارسال به مرکز به محض ورود به شبکه



قابلیت فعال کردن ارسال موقعیت بهصورت  SMSدر خارج از پوشش شبکه  GPRSيا خرابی  Serverمرکز کنترل



قابلیت تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت از سمت مرکز با  GPRSيا توسط  PCبهطور مستقیم



قابلیت رديابی خودرو تا فواصل حداقل  4ثانیه يک بار



قابلیت غیرفعال کردن دستگاه براي مدت طوالنی توسط  GPRSو فعال کردن مجدد توسط  SMSدر مواقع مورد نیاز



ارسال اطالعات در هنگام روشن و خاموش شدن خودرو  ،فواصل زمانی  ،زاويه چرخش  ،تجاوز از سرعت مجاز



ارسال اعتبار شارژ سیم کارت به صورت خودکار به مرکز ( مورد استفاده در سیم کارتهاي اعتباري )



قابلیت تنظیم  IP/Port/APN/SMS Centerاز سمت مرکز با  GPRSيا توسط  PCبهطور مستقیم يا  SMSاز راه دور



داراى تنظیمات ثانويه (رزرو) جهت خارج نشدن دستگاه از دسترس در مواقع تغییر يا از بین رفتن  IPو  PORTاولیه



قابلیت تنظیم آدرس مرکز به صورت  IPيا Host Name



داراي شناسه  IMEIمنحصر به فرد بین المللی براي هر دستگاه



قابلیت تغییر  0خروجی ديجیتال تعبیه شده در دستگاه از سمت مرکز با  GPRSبا خروجی  4آمپر



ارسال اطالعات ديجیتال  2عدد از حسگرهاي خودرو يا استفاده از کلیدهاى فشاري جهت ارسال پیغامهاي خاص نظیر SOS



امکان درخواست ارسال اطالعات توسط مرکز از دستگاه )(Pooling
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تشخیص روشن و خاموش بودن خودرو



قابلیت نصب باتري پشتیبان داخلی با  2ساعت کارکرد و ارسال آالرم مخصوص قطع برق به مرکز )(Option



قابلیت اتصال به  Loggerخارجی با حافظه  Micro SDبا ظرفیت (Option)4 GB



امکان نصب سنسور دما )(Option



امکان نصب پنل  LCDگرافیکی جهت ارتباط دوطرفه پیامی با راننده )(Option



توانايی کار با ولتاژ  8-50ولت



کار در دماي  -55تا  85درجه سانتی گراد و رطوبت تا  85درصد
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