NVAT4
Localizador GPS de grande autonomia
A construção robusta deste equipamento com uma elevada
capacidade de bateria e outras características inovadoras aliadas a
um poderoso íman, fazem do NVAT4 uma solução de excelência.
Este sistema utiliza o GPS + LBS permitindo assim a gestão de
frotas ou outros equipamentos, em tempo real, com uma grande
precisão.
A sua classificação à prova de água permite assim o uso em
diferentes condições.
Este dispositivo possui ainda um microfone interno que possibilita
ouvir remotamente o som ambiente envolvente ao equipamento.

Localização GPS, LBS e WiFi

Base magnética poderosa

Alerta de tamper (violação)

Captura áudio

IPX5 à prova de água

Bateria de alta capacidade

A sinergia dos múltiplos métodos de
posicionamento asseguram uma
maior precisão da localização.

O equipamento emite um alerta
automático sempre que o mesmo é
removido.

Equipamento estanque, à prova de
àgua, preparado para utilização no
exterior.

Aluguer de viaturas
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Logística

Permite a fixação do equipamento a
qualquer superfície
metálica, de
maneira simples.

Microfone interno que possibilita
ouvir remotamente o som ambiente
envolvente ao equipamento.

Bateria de grande capacidade que
permite uma grande autonomia de
utilização.

Gestão de frotas

E s p e c i fi c a ç õ e s t é c n i c a s
Sistema de navegação
Sistema de comunicação
Frequência
Precisão
TTFF (espaço aberto)

GPS + WiFi + LBS
L1
<10 metros
Standby – ≤1seg / ao iniciar - ≤32seg

Módulo GSM
Frequência

Quad-band 850/900/1800/1900 MHz

Energia
Bateria
Funcionamento em standby

Bateria de lítio - 10 000mAh/3.7V
Superior a 2 anos

Interface
Indicador LED
SIM
Armazenamento
Tamper (violação)

Ligado(vermelho), bateria (azul)
Standard SIM
32+32Mb
Botão de pressão

Especificações
Dimensões

108.0 x 61.0 x 30.0mm

Peso

285g

Grau de proteção

IPX5

Funcionamento
Temperatura operacional
Humidade operacional
Modos de funcionamento

-20ºC até +70ºC
5%-95%, sem condensação
1-localização / 2- standby

Características
Sensores
Alcance de captura áudio
Alertas

Acelerômetro
≤ 3 metros
Bateria baixa, tamper, vibração,
excesso de velocidade, perímetro,
remoção da caixa e desligado
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