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GPS-sporing i ekstreme miljøer - lille robust GPS-tracker til overvågning af 
materiel i udfordrende omgivelser 

Lommy Rock er udviklet til tracking i ekstreme miljøer, hvor der kræves en særlig modstandsdygtighed overfor 
slid, slag og anden fysisk belastning.

GPS-trackeren har et robust, vandtæt kabinet (IP68), der f.eks. muliggør tracking på lokationer med ekstreme 
temperaturer, høj luftfugtighed eller højt lufttryk.

Lommy Rock er batteridreven og placeres skjult i det materiel, du ønsker at overvåge. I tilfælde af tyveri eller 
bortkomst spores GPS-trackeren via et online kontrolpanel, hvor alarmer og funktioner også kan indstilles.

Usynlig – men synlig for dig

Lommy Rock er baseret på avanceret GSM- 
teknologi, 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 ejendelen kan spores med få meters nøjag-
tighed.

Lommy Rock er batteridreven og kræver ingen 
montage, ledninger eller tilkobling. Enheden skal 
blot placeres et skjult sted på den ejendel, du 
ønsker at overvåge – det er nemt og enkelt!



Sikker og fleksibel sporing

Lommy Rock giver dig det fulde overblik over, hvor  
din bil, båd eller andet materiel befinder sig. Enhedens mange 
funktioner er enkle at indstille og sikrer stor præcision, lavt  
strømforbrug og en høj grad af fleksibilitet.

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

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

[Geofence] 
Bevæges enheden uden for et 
geografisk foruddefineret område, 
afsendes en alarm. Der kan lige-
så afsendes en alarm ved over-
skridelse af landegrænser.

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

[Temperatur] 
Overvåg temperaturen i miljøet. 
Den indbyggede temperaturmåler 
sender løbende data til dit online 
kontrolpanel.

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

[Vandtæt] 
Lommy Rock er bygget til at kun-
ne modstå skrappe vejrforhold. 
Det formstøbte plastkabinet med 
vandtæt forsegling muliggør an-
vendelse i fugtige og våde miljøer.

Lommy Rock 
1500 til  
2500 positioner
IP68
Dimensioner: 
80x54x37 mm

GSGroup Danmark A/S 
Høgevej 19, 6705 Esbjerg


