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Napája lítiová batéria CR123A 

Dlhá výdrž v pohotovostnom režime až viac ako 1000 dní 

Vstavaný teplotný snímač a mikrofón 

Nevyžaduje sa žiadna inštalácia 

 
Všeobecný popis 

 
MTB500 je výkonný GPS lokátor navrhnutý na aplikáciu pre sledovanie majetku. MTB500 

používa dve CR123A lítiové batérie ako napájanie, aktivuje sa podľa prednastaveného času, aby 
zaslal informáciu a vrátil sa spät do pohotovostného režimu, môže byť v pohotovostnom režime 
viac ako 1000 dní. Pomocou vstavaného snímača pohybu, MTB500 môže tiež detekovať 
pohyb majetku kedykoľvek a vyslať varovnú správu. Na základe integrovaného@Track 
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protokolu rozhrania, MTB500 môže komunikovať s telefónom zákazníka cez GPRS/SMS na prenos 
správ polohy GPS a iných užitočných informácii. Integrátori systému môžu jednoducho nastaviť 
trackovacie systémy na základe plnohodnotného protokolu. 

 
 

Výhody 
 

 Napájané dvoma lítiovými batériami CR123A 
 Vstavaný  chipset uBox s citlivosťou sledovania -162dBm, -148dBm autonómnou citlivosťou 

pre rýchle  TTFF a vysokú presnosť. 
 Nízka spotreba energie, dlhá doba výdrže v 

pohotovostnom režime, viac ako 1000 dní 
 Quad band GSM/GPRS frekvencie 

850/900/1800/1900MHz 
 Integrovaný @Track protokol 
 Vstavaný 3D snímač pohybu 
 Vstavaná GSM anténa 
 Vstavaná GPS anténa 
 Vstavaný teplotný snímač 
 Vstavaný mikrofón (voliteľný) 

 
 

GSM Špecifikácia 

Frekvencia 

Quad band: 850/900/1800/1900MHz 
Zhoduje sa s GSM fázou 2/2+ 
-Trieda 4 (2W @ 850/900MHz) 

-Trieda 1 (1W @ 1800/1900MHz) 

GPRS 
GPRS multi-slot trieda 10 

GPRS mobilná stanica trieda B 

RMS chyba fázy 5 stupňov 

GSM anténa 33,0dBm±2dBm 

Dynamický vstupný rozsah -15~-102dBm 

Citlivosť prijímača Trieda II RBER 2% (-102dBm) 

Stabilita frekvencie <2,5ppm 

Max. chyba frekvencie ±0,1ppm 

 

GPS Špecifikácia 
GPS Chipset uBox All-In-One GPS prijímač citilivý rýchly a presný 

Citlivosť 
Autonómne: -148dBm 
Horúci štart: -160dBm 
Sledovanie: -162dBm 

Presnosť polohy 
Autonómne: <2,5m 

SBAS: 2,0m 

TTFF (Jasná obloha) 
Studený štart: 30s 
Teplý štart: <30s 
Horúci štart: <1s 

 



 

Vhodné pre: 

Dátum: 02/10/2013                                                                                                      Strana 3 / 3 

PL_MTB500_001_02102013 

 

Rozhrania 
Audio Vstavané v MIC 

GSM anténa Len interná 

GPS anténa Len interná 

Indikátor LED GSM, GPS a napájanie (vnútri krytu) 

Sériový port 
8PIN-ový konektor pre upgrade alebo debug (vnútri 

v kryte) 
 

Protokol vzdušného rozhrania   
Protokol prenosu TCP, UDP, SMS 

Naplánované časovanie 
správy 

Správa o polohe podľa prednastaveného času 

Geo-plot Môže byť definovaná hranica geo-plotu 

Alarm pri nízkej úrovni 
nabitia batérie 

Alarm, keď je úroveň nabitia batérie nízke  

Správa o zapnutom 
zariadení 

Správa, keď je zariadenie zapnuté 

Detekcia pohybu Alarm pohybu na základe vstavaného 3D snímača pohybu 

Režim odposluchu So vstavaným mikrofónom 

Pohotovostný režim 
Terminál sa vždy aktivuje, môže byť použitý v prípade 

pohotovosti 

 

Všeobecná špecifikácia 
Rozmery 80mm x 58mm x 26,8mm 

Hmotnosť 65g (bez batérie) 

Batéria Dve lítiové CR123A (min.1500mAh) 

Doba v pohotovostvom 
režime 

Prúd v pohotovostom režime: <10µA 
Počítanie SMS : >1000 SMS 

Počet dní v pohotovostnom režime: 1000 dní (správa jeden 
krát denne) 

Prevádzovková teplota -20°C ~ +60°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


