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Lille, skjult sporingsenhed til containere

Med Lommy Container får du fuldt overblik over, hvor dine containere befinder sig,  
samt hvornår de bevæges.

Placer den lille, batteridrevne sporingsenhed på den container, som du ønsker at overvåge. Ingen ledninger 
eller tilkobling er påkrævet. 
Via et aktivt online kort kan du se den aktuelle position for hver af dine containere. Skulle det ske, at en  
container bliver fejlplaceret eller stjålet, kan dens position opspores med få meters nøjagtighed.

Enkel og effektiv overvågning og tyverisikring
> Smart, skjult sporingsenhed
> Camoufleret som udluftningskanal
> Pålidelig GSM- og GPS-teknologi
> Batterilevetid på op til 9 år

Mange fordele med 
Lommy Container

> Camoufleret som en udluftningskanal. 
> Lang batterilevetid og minimal vedligeholdelse.
> Robust design og materialer af høj kvalitet.
>    Let at montere og installere – kræver ingen særlige  

tekniske færdigheder.
>  Online konto med aktivt kort, der viser den aktuelle 

position af alle containere, som har en enhed  
monteret.

>  Baseret på pålidelig og gennemprøvet GSM- og 
GPS-teknologi,  
der gør det nærmest umuligt for uvedkommende  
at jamme enheden – end ikke ved anvendelse af 
avanceret udstyr.



Baseret på pålidelig teknologi 

Lommy Container er baseret på 10 års pålidelig og  
efterprøvet sporingsteknologi. Enhedens mange funktioner er  
enkle at indstille og sikrer stor præcision, lavt strømforbrug samt  
høj grad af fleksibilitet.

Camoufleret som en udluftningskanal
Lommy Container er designet til at ligne en standard-
udluftningskanal. Derved holdes den godt skjult for eventuelle 
containertyve, der vil prøve at fjerne, ødelægge eller jamme 
enheden.

Robust design og lang batterilevetid
Enheden har et stærkt batteri med en levetid på op til 9 år. 
Et robust design og materialer af høj kvalitet sikrer, at Lommy  
Container er en god investering, også på den lange bane.
.

[Web-interface] 
Få overblikket med en online 
konto, hvorfra funktioner 
nemt indstilles, og hvor aktu-
elle positioner for tilknyttede 
Lommy-enheder vises på et 
aktivt kort. Log ind på konto-
en fra mobiltelefon, computer 
eller tablet med internet-
adgang.

[Geofence] 
Bevæges enheden uden for et 
geografisk foruddefineret område, 
afsendes der en alarm. Ligeledes 
kan der afsendes en alarm ved 
overskridelse af landegrænser.

[RF Beacon] 
Med intelligent RF-teknologi
kan enheden spores med få
meters nøjagtighed.

[GSM] 
Det strømbesparende GSM-mo-
dul er nerven i systemet. Med 
avanceret GSM-triangule-ring 
udregnes enhedens aktuelle 
position.

[Bevægelsessensor] 
Øg rapporteringsfrekvensen for 
at følge enhedens bevægelse tæt,
eller modtag en alarm, hvis
enheden sættes i bevægelse.

[Vandtæt] 
Lommy Container er bygget til 
at modstå udfordrende vejr- og 
vindforhold. Det formstøbte 
plastkabinet med en vandtæt 
forsegling sikrer anvendelse i 
fugtige og våde miljøer. 

[GPS] 
Tænd GPS-modulet for at øge 
præcisionen. F.eks. ved tyveri kan 
en container lokaliseres med stor 
nøjagtighed.
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