
 

Dátum: 02/10/2013                                                                                                      Strana 1 / 4 

PL_MTPB300_001_02102013 

  
KKoommppaakkttnnýý  ttrreekkoovvaaccíí  mmoodduull  pprree  

vvoozziiddlláá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Široký  rozsah prevádzkového napätia 8 až 32V DC 

Viaceré vstupy/výstupy vrátane vstupu One Smart  

GARMIN FMI/Viaceré snímače/Hlasová podpora 

 
Všeobecný popis 

 
MTPB300 je kompaktný GPS lokátor navrhnutý pre rôzne použitie pri sledovaní vozidiel. 

MTPB300 má viaceré vstupy/výstupy rozhraní , ktoré môžu byť použité pre monitorovanie alebo 
kontrolu externých zariadení.  Jeho vstavaný GPS prijímač má výbornú citlivosť a TTFF. Jeho quad 
band GPRS/GSM subsystém podporuje 850/900/1800/1900MHz umožňuje lokalizáciu MTPB300, 
aby mohla byť monitorovaná v reálnom čase alebo periodicky sledovaná  cez backend server 
a mobilné zariadenia. Vstavaný 3-osový akcelometer umožňuje sledovať správanie 
vodiča, detekciu pohybu a predĺženú životnosť batérie pomocou sofistikovanému 
algorytmu správy napájania. Integrácia systému je  priamočiara ako kompletná 
dokumentácia poskytnutá pre plnohodnotný @Track protokol. 

Obj. kód: MTPB300 
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@Track protokol podporuje širokú škálu reportov vrátane; správy pohotovosti, geo-plotu 
prekročenia hraníc, správania sa vodiča, nízkej úrovne batérie alebo naplánovanej GPS polohy a  
plno iných užitočných fukncií. 

 
Výhody 

 
 Široký rozsah prevádzkového napätia 8 až 32V DC 
 Interný u-blox chipset 
 Nízka spotreba energie, dlhá doba v pohotovostnom 

režime s internou batériou 
 Quad band GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz 
 Integrovaný plnohodnotný @Track protokol 
 Viaceré vstupy/výstupy rozhraní pre monitorovania 

kontrolu 
 Interný 3-osový akcelerometer pre úsporu energie a 

detekciu pohybu 
 Interná GSM anténa 
 Interná alebo externá GPS anténa 
 FCC/CE/PTCRB/Anatel certifikované 

 
 

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 12 

GPRS mobilná stanica trieda B 
RMS chyba fázy 5 stupňov 

Max. Out RF Power 33,0dBm±2dBm 
Dynamický vstupný rozsah -15~-108dBm 

Citlivosť prijímača Trieda II RBER 2% (-107dBm) 
Stabilita frekvencie <2,5ppm 

Max. chyba frekvencie ±0,1ppm 
 

GPS Špecifikácia 
GPS Chipset uBlox All-In-One GPS receiver 

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

Presnosť polohy 
Autonómne: <2,5m 

SBAS: 2.0m 

TTFF (Jasná obloha) 
Studený štart: 30s v priemere 

Teplý štart: <30s 
Horúci štart: <1,2s 
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Rozhrania 

Digitálne vstupy 
Dva digitálne vstupy 

- kladný triger pre detekciu zapaľovania  
- záporný triger vstupu pre štandardné použitie  

Konfigurovateľné vstupy 
Jeden špeciálny vstup môže byť konfigurovaný na  záporný  

triger digitálneho vstupu alebo analógového vstupu 
(0~16V) 

Analógové vstupy Jeden analógový vstup (0,3~16V) 

Digitálne výstupy 
Dva digitálne výstupy, otvorený prietok, 150mA max. 

prietok prúdu 

Digitálne výstupy 
Jeden digitálny výstup s vnútorne zatvoreným okruhom 

otvoreného prietoku, 150mA max. prietok prúdu 
Dvojcestné audio Dva rozdielne výstupy; jeden samostatný & vstup 

GSM anténa len interná 
GPS anténa Interná alebo voliteľná  externá GPS anténa 

Indikátor LED GSM, GPS a napájanie 
Mini USB Port Mini USB port pre upgrade a debug 

Sériový port 

Jeden RS232 sériový port ma 16PIN-ovom Molex 
konektore, pre externé zariadenia ako: teplotný snímač, 

autentifikácia ID pomocou tlačidla Dallas (podpora Garmin 
protokolu) 

 

Protokol vzduchového rozhrania 
Protokol prenosu TCP, UDP, SMS 

Správa naplánovaného 
časovania Správa a stav polohy v prednastavenom intervale 

Geo-plot Alarm geo-plotu a parkovací alarm 
Alarm v prípade 

nedostatočného napájania  Alarm v prípade, že hladina nabitia batérie je nízka 

Správca o zapnutí Správa, keď je zariadenie zapnuté  
Alarm odtiahnutia Z interného 3-osového akcelerometra 

Alarm v prípade odpojenia 
antény Alarm v prípade, že externá GPS anténa je odpojená 

Špeciálny alarm 
Špeciálny alarm na základe digitálnych/analógových 

vstupov 

Diaľkové ovládanie 
Ovládanie digitálnych výstupov OTA použitím @ Track 

protokolu 

Rýchlostný alarm 
Alarm sa spustí, ak zariadenie zistilo, že vozidlo porušilo 

podmienku vopred stanoveného rozsahu rýchlostí 

SOS funkcia 
Uskutoční núdzové volanie spustené špecifikovaným 

vstupom 

Monitorovanie hlasom 
Zariadenie môže uskutočniť zatajené prichádzajúce alebo 

odchádzajúce volanie 
 Zistine nadmernej 

nečinnosti 
 Zistí nadmernú nečinnosť (vozidlo je zastavené 

a zapaľovanie je zapnuté) 



 

Použiteľné pre: 
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Monitoring agresívnej jazdy Monitoruje prudké brzdenie alebo zrýchlenie 

Mimo pracovnej doby 
Zariadenie hlási prázdne informácie o polohe počas 

obdobia mimo pracovnej doby 

Počítadlo merania hodín 
Zariadenie meria akumulovaný čas použitia s každou 

aktiváciou zapaľovania 

Zistenie dopravnej zápchy 
Zariadenie je vybavené vstavaným algoritmom na zistenie 

dopravej zápchy, vtedy pošle signál na digitálny výstup 

Správanie pri zistení rušenia 
RF signálu vozidla 

Definuje ako sa má zariadenie správať keď zistí rušenie RF 
signálu smerujúceho do vozidla, buď odpojí palivové 

čerpadlo alebo spustí sirénu 
Hlásenie Štart - Stop Zariadenie hlási, ak zistí rozbeh alebo zastavenie vozidla 

Prídavný digitálny snímač 
paliva 

Zariadenie pošle alarm, ak snímač zistí nízku úroveň paliva 

 

Všeobecná špecifikácia 
Rozmery 80mm x 49mm x 26mm 
Hmotnosť 71g 

Záložná batéria Li-Polymerová 250mAh 

Výdrž v pohotovostnom 
režime 

bez hlásenia správy: 58 hodín 
správy po 5 minútach: 33 hodín 
správy po 10 minútach: 45 hodín 

Prevádzkové napätie 8 ~ 32V DC 

Prevádzková teplota 
-30°C ~ +80°C (bez batérie) 

-40°C ~ +85°C pre uskladnenie (bez batérie) 
 


