[/lommy eye]
Suveræn og enkel sporingsenhed til overvågning af store
og små ejendele
Lommy Eye er en lille batteridreven enhed, der kan placeres skjult i de ejendele, du ønsker at overvåge og
eventuelt spore i tilfælde af tyveri eller bortkomst.
Ingen montage, ledninger eller tilkobling er nødvendig – det er nemt og enkelt!
Med Lommy Eye får du også adgang til en brugervenlig online konto, hvor du kan følge dine ejendeles position
samt indstille alarmer og funktioner efter behov. Hermed kan du trygt overlade overvågningen af dine ejendele
til Lommy Eye.
Med op til 15 års batterilevetid er Lommy Eye en rigtig god investering.

Usynlig – men synlig for dig

Vælg mellem tre størrelser:

Lommy Eye er baseret på avanceret GSMteknologi, der gør det praktisk talt umuligt for
uvedkommende at spore eller ”jamme” enheden
– end ikke ved brug af avanceret udstyr.
Er din ejendel bortkommet eller stjålet, kan
GPS-modulet aktiveres for at øge præcisionen,
så din ejendel kan spores med få meters
nøjagtighed.
Vælg også at tænde for RF Beacon-modulet,
der ved hjælp af Lommy Locator kan spore
din ejendel inden døre og ligeledes med stor
præcision.

www.gsgroup.dk

Lommy Eye M
1200 positioner
IP33
Dimensioner:
55x52x21 mm

Lommy Eye L
2400 positioner
IP66
Dimensioner:
76x67x21 mm

Lommy Eye XL
6000 positioner
IP68 - Vandtæt
Dimensioner:
80x54x37 mm

Sikker og fleksibel sporing
– til en lav pris
Lommy Eye giver dig det fulde overblik over, hvor din bil, båd
eller anden ejendel befinder sig. Ved at kombinere pålidelig GSM-,
GPS- og RF-teknologi kan Lommy Eye til enhver tid spore positionen
af din ejendel – både udendørs og indendørs (i bygninger, kældre m.m.).

[Web-interface]
ALTID PÅ. Få det fulde overblik over dine Lommy-enheder fra mobil, computer eller
tablet med internetadgang.
Log ind på din online konto
via www.trackeye.eu, hvor
alarmer og funktioner nemt
indstilles.

[GPS*]

[GSM]

[Bevægelsessensor*]

Tænd GPS-modulet for at øge
præcisionen. F.eks. i tilfælde af
tyveri kan ejendelen lokaliseres
med få meters nøjagtighed.

Det strømbesparende GSM-
modul er nerven i systemet. Med
avanceret GSM-triangulering
udregnes enhedens position.

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

[Geofence]

[Lyssensor*]

[Vandtæt*]

Bevæges enheden uden for et
geografisk foruddefineret område,
afsendes en alarm. Der kan ligeså afsendes en alarm ved over
skridelse af landegrænser.

En indbygget lyssensor kan
aktivere enheden ved pludselige
skift fra mørke til lys. Placer f.eks.
Lommy Eye i en forsendelse og
modtag en besked, når forsendelsen åbnes.

Lommy Eye er bygget til at kunne
modstå skrappe vejrforhold. Det
formstøbte plastkabinet med
vandtæt forsegling muliggør
anvendelse i fugtige og våde
miljøer.

[RF Beacon*]

[Temperatur]

Med intelligent radiofrekvensteknologi kan enheden spores
med få meters nøjagtighed – også
inden døre.

Hold øje med temperaturen (f.eks.
i lagerhallen eller sommerhuset),
og få tilsendt en alarmbesked ved
markante skift i temperaturen.

*Afhængig af model
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