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Souprava SXM30-D je určena pro instalacive vozid|ech za
účeIem sIedováníjejich provozu pomocí GPS, monitoro-
vánístavu vozide| azaÍízení insta|ovaných ve vozid|ech,
vytváření elektronických knih jízd a zasí|ání a|armových
hlášení o napadení vozid|a na mobiIní telefon'

Záznamy o  voz id|ech včetně mapového
zobrazení jsou uživatelům zpřístupněny
na centrá|ním 5erveru systému
RACAR' Po vytvoření knih jízd
|ze záznamy o provozu vozi-
de| dá|e ana|yzovat, zpraco-
vávat čiexportovat pro da|ší
vyuŽití.

SXM3O-D můŽe při zachová-
ní všech funkcí zpracovávat
stavy vozid Iového autoaIar-
mu, či j iných, j iŽ insta|ova-
ných zařízení a s|ouŽit jako
prost ředek G5M přenosu
těchto informací k uživateIi.

SníŽení nák|adů na provoz vozidel _ operativní řízení, kontro|a trasy jízd i zastávek.

Neomezený přístup k záznamům o vozidlech v reá|ném čase i zpětně.

ldentifikace nákladů na jednot|ivé řidiče pouŽitím lD čtečky.

Zabezpečení vozideI pouŽitím ID čtečky, zabránění nastartování vozidIa.

Neprodlené vyrozumění o vniknutí do vozid|a zas|áním SMS zprávy na mobiIní telefon.

Vysílání |okaIizačních SMs pro okamžitý přeh|ed o po|oze vozid|a či pokrádeŽovou navigaci'

ov|ádán í zařízení vozid Ia.

MoŽnost připojeník non-stop dispečinku pu|tu centraIizované ochrany (PCo).

Externí Blue Tooth pro předání GPS informace o po|oze pro navigaci v PDA, MDA...

Nízké provozní nák|ady využitím GPR5 přenosu dat.

Sleva na havarijním pojistném až30o/o,



Sestava lokalizační soupravy sxM3a-D
. řídící jednotka SMR3O-D
. anténní sada GPS
. anténní sada GSM
. zá|ohovacíakumulátor 6,0 VDC / 1,3 Ah (není povinné)
. montáŽní přís|ušenství

Snímané informace

. okamŽitá po|oha vozid|a

. okamŽitá rych|ost vozid|a

. stav akumu|átorů vozid|a

. stav dvoustavových vstupů

. identif ikace ř idiče, je-|iv konfiguraci povolena

. počet,,tiků', čítačového Vstupu, je-|i v konfiguraci povoIen

Va I ite t n é př ísl u še n stv í

. jednotka pro snímání spotřeby paIiva z CAN sběrnice vozid|a

.  B lueTooth modul

Technickó specifrkace

zax Napájecí napětí:

"l+{ Kostřený pó| zdroje:
*y, Zá|ožní aku mu|átor:

,yn Vsttipy:

fu\ výstupy:

u Da|ší rozhraní:

stejnosměrné 10,8 aŽ 31VDC
záporný
plynotěsný o|ověný 6VDc / 1'3Ah

6 b inárních
aktivace/deaktivace vstupů: |og,,O,,(0 aŽ +1V), |og,,1,,(+8 aŽ +50V)

Výstup spínaný tranzistorem proti zemi
přepínací kontakt re|é
výstup spínaný tranzistorem proti k|adnému pó|u
maximálníspínací proud výstupů 6A

Vstup pro připojení čtečky lD čipů
speciální výstup pro indikační LED čtečky ID čipů
konfi g u račn í rozhraní Rs422 a RS232

-4o.c aŽ +B5.C
125x61x27  mm
0,29 kg
lP40
E8, č' homo|ogace 97 R^- 01 3837
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Provozní teplotní rozsah:
Rozměry jednotky:
Hmotnost jednotky:
5tupeň krytí:
Certifikace jednotky:

RADOM s.r.a., Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice
tel.: +420 466 414 21 1, fax: +420 466 413 3t 5
e-mail: info@radom.eu
e-sh o p: http : //o b ch o d. ra d o m.e u
www.radom.eu


