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ProBox T100
Container-tracker
ProBox T100 er vores nye container-tracker med et stærkt udskifteligt internt batteri, der
kan sende op til 1000 positioner.
PB T100 er en sporingsenhed til sporing af dine assets og beskyttelse mod tyveri af værdi–
fulde genstande. Enheden kan bruges i en bred vifte af applikationer fra værktøj til containersporing. Det er en robust, vand- og støvafvisende løsning med nem montering.
Batteriets levetid afhænger af, hvor ofte du vil modtage position fra din tracker.
Enheden bruger laveffekt BlueNRG-232-chipsæt, TM2500-modul, intern GNSS, GSM antenner, 2 lav selvafladning Li-SOCl2 batterier.

Denne side op
Montering af enheden
Enheden kan fastgøres med monteringstape, lim,
ziptags eller magnetisk holder (købes separat).
Når du placerer enheden, bør du overveje følgende:

Ekstra
For nem montering:
magnetisk holder

Stærkt internt
batteri med op til
1000 positioner.

Vand- og støv
afvisende (IP67)

• Optimale forhold for enheden er at ligge fladt med
etiketten pegende opad og med frit uhindret udsyn
til himlen. Brug billedet som vejledning.
• Hvis den placeres i en metalbeholder, er GPS-modtagelse ikke mulig, og GSM vil forringes betydeligt.
• Placer enheden, så den har mindst risiko for at blive
ramt af forhindringer.

Robust, lille og
nem at installere

Synkroniserede
optagelser og
opvågning

Backupsporingstilstand
ved tyveri
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Hardware
Modul

PB T100

Teknologi

GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH 4.0 + LE

GNSS

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Modtager

33 kanaler

Tracking følsomhed

-165dBm

GNSS modtagers starttid

Meget varm < 1s, Varm < 25s, Kold < 35s

Nøjagtighed

<3m

Cellular

Quad-band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 440 kbps)
GPRS Mobile Station Class B

Antenne

GNSS antenne (Internal High Gain), GSM antenne (Internal High Gain)

Sensor

Accelerometer

Software
Sleep modes

GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep

Protokol

UDP/TCP/SMS

Tidssynkronisering

GNSS, NITZ, NTP

Specifikationer
Dimensioner

78 x 63 x 28 mm (L x W x H)

Ingress Protection Rating

IP67

Certifikater og godkendelser
Regulativ
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