[/lommy capture]
Enestående GPS-tracker uden batteri til sporing
af trailere og anhængere m.v.
Lille billig sporingsenhed der får strøm fra bremselys, blinklys eller kørelys
GSGroup gør op med problemet med manglende strøm, når man ønsker at spore eller overvåge en
trailer, anhænger eller lignende. Lommy Capture er uafhængig af andre strømkilder, der er intet
batteri, den har mange års holdbarhed, og monteringen er enkel.
Lommy Capture er en helt unik og patenteret GPS-enhed, der løbende lagrer strøm fra bremselys, blinklys
og kørelys, når en af disse aktiveres. Dermed kan enheden fortsat spores, også selv om den ikke er koblet til
en fast strømkilde.
Lommy Capture monteres let og enkelt i baglygten, hvor den er godt skjult i tilfælde af tyveri.

Stel

Blinklys

Kørelys Bremselys

Enhedens unikke “SuperCaps” lagrer strøm
direkte fra køre-, bremseog blinklys.

Lommy Capture
monteres i
lygtekassen

www.gsgroup.dk

Lommy Capture
IP65.
Dimensioner:
54x43x20 mm

Sensationel teknologi sikrer
sporing under alle forhold
Når Lommy Capture får fast strøm fra kørelyset kan den sende en
position ca. hvert 2. minut, og bliver dermed til en live tracker. Ved kørsel
uden kørelys, får enheden strøm fra andre strømkilder. Når blinklys eller bremselys
benyttes, bruger Lommy Capture denne strøm til at sende sin position.

En genial løsning til overvågning og genfinding under selv de mest udfordrende forhold.
Lommy Capture’s unikke design sørger for, at trailerens kredsløb ikke påvirkes.

[Web-interface]
Få det fulde overblik over dine Lommy-enheder fra en
computer eller tablet med internetadgang.
Log ind på din online-konto via www.trackeye.dk. Her kan
du se enhedens positioner og færden.
Det er muligt at få vist positioner på Lommy Fleet.

[Symboler for påvirkning]
Hver gang sporingen aktiveres af en påvirkning, vises
dette med symboler i oversigten:
Bremselys

Kørelys

Blink

Bevægelse

[Vandtæt]

[GPS]

Lommy Capture er vandtæt IP65.
Ledningerne skal ved montering krympefikses.
Væske i kabinettet dækkes ikke af garanti.

GPS-modulet sikrer en nøjagtig position, fx ved
bortkomst.
Enheden lokaliseres med få meters nøjagtighed.

Når blinklyset aktiveres,
sender Lommy Capture sin position
(Dog ikke oftere end med et 2-8 min. interval.)

Når bremselyset aktiveres,
sender Lommy Capture ligeledes sin position.

[Sådan lagrer vi energien]
Når energikilden (køre-, bremse- eller blinklys)
er i brug, lagres spændingen i “SuperCaps”, så
energien kan bruges over en længere periode.

(Dog ikke oftere end med et 2-8 min. interval.)

Hvis kørelyset er tændt,
sendes positionen automatisk ca. hvert 2. minut.
Uden strøm:
Afgiver 1 position hver 12. time – dog maks.
2-3 gange – hvorefter enheden er afladet.
Garanti
5 års garanti på følgende betingelser:
- Abonnement hos GSGroup
- Ingen fysiske skader
- Enheden ikke er vandskadet* (ledninger)

GSGroup, Skagerrakvej 1,
DK-6715 Esbjerg N, Denmark

Energi lagres
Positioner sendes

* Lommy Capture-kabinettet er vandtæt IP65. Dog er ledninger blottet.
Disse skal ved montering beskyttes
for at forhindre fugt i enheden.

