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Vodeodolný  

Kompletná správa napájania 

Vstup/výstup rozhrania na pripojenie  priamo k vozidlám 

400 hodín pohotovostného režimu, až do 200 dní pohotovostného režimu s príslušenstvom 

externej batérie  

 
Všeobecný popis 

 
Vodeodolný MTB200 je výkonný GPS lokátor navrhnutý pre samostatných pracovníkov, vozidlá, 

zvieratá a aj na použitie pri sledovaní majetku. Vstavaný GPS prijímač má výbornú citlivosť a 
rýchlym TTFF (fast Time To First Fix). Quad band GPRS/GSM subsystém podporuje 
850/900/1800/1900MHz a umožňuje lokalizáciu MTB200, aby bola monitorovaný v reálnom čase  
alebo v pravidelných intervaloch sledovaný backend serverom a mobilnými zariadeniami. Vstavaný 
3-osový akcelerometer umožňuje detekciu pohybu a predĺženú životnosť batérie pomocou 
sofistikovaného algorytmu správy napájania.  Integrácia systému je priamočiara ako 
kompletná dokumentácia poskytnutá k plnohodnotnému @Track protokolu.  

Obj.kód: MTB200 
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@Track protokol podporuje široké spektrum správ vrátane; núdzovej, správy o prekročení hraníc 
geo-plotu, hlásenie o nízkom napätí batérie alebo naplánovanej GPS polohy a plno iných 
užitočných funkcií. 

 
 

Výhody 
 

 Vodeodolný 
 Quad band GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz 
 Integrovaný plnohodnotný@Track protokol 
 Interný u-blox GPS chipset 
 Interné GSM/GPS antény 
 MMCX typ RF konektora pre externú GPS anténu 
 Nízka spotreba energie, doba v pohotovostnom režime do 200 

dní s externou batériou 
 Interný 3-osový akcelerometer pre úsporu energie a detekciu 

pohybu  
 Kompletná správa napájania, môže byť pripojené k externému 

napájaniu alebo k batérii 
 Certifikované CE/FCC/PTCRB/Anatel  

 
 

GSM Špecifikácia 

Frekvencia 

Quad band: 850/900/1800/1900MHz 
V súlade 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 výstup RF Power 33,0dBm ± 2dbBm 
Dynamický vstupný rozsah -15~-108dBm 

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

Max. chyba frekvencie ±0,1ppm 
 

GPS Špecifikácia 
GPS Chipset u-Blox všetko v jednom  GPS prijímači 

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

Presnosť polohy 
Autonómna: <2,5m 

SBAS: 2,0m 

TTFF (Jasná obloha) 
Studený štart: 30s priemer 

Teplý štart: <30s 
Horúci štart: <1s 
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Určené pre: 

Rozhrania  

Digitálne vstupy 
Dva digitálne vstupy 

Jeden kladný spúšťač pre  detekciu zapaľovania 
Jeden vstup záporného spúšťača pre štandardné použitie 

Tlačidlo spustenia 
Pre zapnutie a vypnutie, može byť odpojené OTA použitím 

@Track protokolu 
Fuknčné tlačidlo Núdzové upozornenie alebo okamžitý geo-plot 

Mini USB rozhranie Pre externé napájanie a konfiguráciu 
MMCX RF konektor Pre externú GPS anténu 

Indikátor LED GSM, GPS a stav batérie 
 

Protokol vzduchového rozhrania  
Protokol prenosu TCP, UDP, SMS 

Plánované správy 
Ohlási pozíciu a stav podľa prednastaveného časového 

harmonogramu 
Geo-plot Podporuje až do  5 interných regiónov geo-plotu 

Upozornenie nízkeho 
napätia Upozornenie na nízke napätie vnútornej batérie  

Správa v prípade zapnutia Správa, keď sa zariadenie zapne  
Správa v prípade vypnutia Správa, keď sa zariadenie vypne 

Detekcia pohybu Upozornenie pohybu  na základe  interného 3-osového 
akcelerometra 

SOS/Núdzové upozornenie SOS upozornenie keď sa stlačí funkčné tlačidlo 
 

Všeobecná špecifikácia 
Rozmery 67,5mm x 40mm x 21mm 
Hmotnosť 60g 

Záložná batéria Li-Polymerová 1300mAh 

Čas v pohotovostnom 
režime 

Bez hlásenia: 400 hodín 
Pri hlásení každých 5 minút : 130 hodín 
Pri hlásení každých 10 minút: 150 hodín 

Vodeodolné v súlade s IPX5  
Nabíjacie napätie 5V DC 

Napätie externej batérie 3,5V ~ 4,5V DC 
Prevádzková teplota -20°C ~ +55°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


