Vill du skydda din ögonsten mot stöld?
Då är Tramigo's GPS tracker Tramigo T 23 ditt självklara val!

Tramigo T23 GPS Tracker (gps spårare) för Fordon.
Tramigo T23 är perfekt till din lastbilsflotta för att enkelt ha koll på alla lastbilar, samtidigt
på en skärm eller direkt till din mobiltelefon via en app. Skulle du istället ha ett
entusiastfordon så fungerar det lika bra.
När du söker efter det kompletta skyddet oavsett vilken typ av fordon du använder, då är det
en gps tracker du behöver.
Tramigos T23 är det självklara valet för dig som vill ha ett skydd eller extra säkerhet. Det
fungerar lika bra på bil, båt, mc som till ett släp till lastbil.
Fördelen för dig är att T23 är mycket lättinstallerad. Det är bara att sätta i SIM-kortet och
ansluta trackern till fordonets elsystem så håller den ett vakande öga över ditt fordon och
rapporterar så fort något oförutsett händer.
Du får fortlöpande information om fordonets rörelser via SMS eller GPRS utan att du
behöver betala någon månadsavgift eller annan taxa, bortsett från det vanliga priset som din
mobiloperatör tar ut för sådan trafik. All programvara du behöver finns tillgänglig utan
kostnad.
T23 kan också ge dig möjlighet att förbättra ekonomin i din körning eftersom den håller koll
på tomgångskörning, höga hastigheter och andra sätt att köra oekonomiskt.
Modellen har dessutom en inbyggd vägmätare (odometer) som kan påminna dig när det är
dags att lämna in ditt fordon för service. Du kan också få grafiskt utformad statistik med
körsträcka, antal resor, snittfart med mera.
För företag med fordonsflottor gör T23 det lätt att följa fordonets aktuella positioner men
också att se tidigare besökta platser och reserutter.
T23 kan också användas till att sända nödmeddelanden om något allvarligt skulle inträffa
under en resa.
Vilka är fördelarna för dig som kund?







Omedelbar anmälan via SMS direkt till din mobil då stöld inträffar
Immobilisera fordonets motor via SMS
Användarvänlig databas med landmärken gör koordinater enkla att förstå
Överhastighetsalarm samt zoner för att veta om förare använder fordonet ansvarsfullt på
rätt plats
Gratis och användarvänlig programvara samt applikation
Inga månadsavgifter eller kontrakt – den enda kostnaden är det normala priset för
skickade SMS

Produktinformation:




























Produkt: Tramigo T23, tracker för fordonsbruk.
GPS:
SiRF-baserad GPS-modul, Telit JF2.
Intern antenn.
Starttid: högst 35 sekunder vid kallstart, 1 sekund vid varmstart.
Signalstyrka: - 147 decibelmilliwatt (mottagning), - 163 decibelmilliwatt (tracking).
Portar:
Micro USB.
GPIO - Molex 43045-1200.
Ström och extra ström.
Jord och extra jord.
2 digitala ingångar och två extra.
Digital utgång och en extra.
(Extraresurserna kan utnyttjas med fill IO-sladd).
Arbetstemperatur: -20 till +80 grader.
Laddningstemperatur: 0 - 45 grader.
GSM:
850/900/1800/1900 Sierra Wireless Wismo 228.
Intern antenn
Flerkanalig (multi slot), klass 10, terminal B.
Strömförsörjning:
Ingångsström: 6-32 volt DC (likström).
Backupbatteri: Inbyggt, utbytbart litiumbatteri. 3,7 volt, 1300 milliamperetimmar.
Uppladdning: Via USB eller DC (ingångsström).
Normal strömförbrukning: 40-90 milliampere (drift). 1 milliampere (standby).
Mått: 100 x 60 x 21 millimeter.
Vikt: 120 gram (med batteri), 90 gram (utan batteri).

För mer information, se Tramigo´s hemsida (engelska):
http://www.tramigo.net/

