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Trackers
Båtlarm - GPS Tracker GeoSafe
GPSlarm, Tracker, Fjärrstyrt relä samt personligt överfallslarm. Levereras i paket med magnetkontakt och sirén.
GeoSafe larmet passar både i båten, bilen, 4-hjulingen, snöskotern, husvagnen och vattenskotern.
Tack vare den kompakta designen 61,5x46x22mm är den enkel att gömma för en permanent installation
eller att ta med sig. GeoSafe styrs & övervakas via en App för Smartphones (Iphone & Android).
Appfunktioner
”Positionsförfrågan” GeoSafe skickar då tillbaka sin aktuella position som visas på en karta.
Vid en ”Statusförfrågan” får man tillbaka Av/på-larmad, Geofenceområdet, reläet av/på, GSM-signal,
GPS-signal, batterispänning (intern i % & extern i Volt).
GeoSafe varnar (larmar) vid bruten konstantström, låg batterispänning (intern & extern), vid förflyttning
utanför sitt geofence-område eller om någon av de 2 larmingångarna larmar.
GeoSafe har även en reläutgång som exempelvis kan styra kylskåp eller värmare. Vid användning
utan konstantström inkopplad så larmar GeoSafe när man trycker in de två SOS-knapparna på enheten.
Storlek: 61,5x46x22mm.
Vikt 60g.
Batteritid upp till 8 dagar. (kan kopplas in till extern ström).
Spänning 6-45 Volt.
Vattenskyddad enligt JIS3
SIM-kort ingår ej (operatörer som enbart använder sig av 3g/4g (3) är ej kompatibelt med GeoSafe)
ArtNr
14815
14816

Pris inkl moms
1 330 kr
86 kr

GeoSafe kan monteras på flera olika sätt:
• Fast installation som Geofencelarm. Rör sig enheten utanför Geofenceområdet alternativt strömmen
bryts utlöses larmet och sms & uppringning sker till samtliga användare, beroende på inställning.
• Fast installation som ett komplett larm. Koppla in med de medföljande tillbehören magnetkontakt & sirén.
Rör sig enheten utanför Geofenceområdet, dörrkontakten öppnas, strömmen bryts så utlöses larmet och
sms & uppringning sker till samtliga användare.
• Portabelt läge. Ladda enheten via USB kontakten och du har sedan ett portabelt överfalls/ trygghetslarm som
har en drifttid på upp till 8 dagar innan det är dags att ladda igen. Trycks båda SOS-knapparna in i mer än
3 sekunder så kommer den interna sirénen att ljuda samt att sms & uppringning sker till användarna.
• Positionslarm. Ladda enheten via USB-kontakten. Lägg GeoSafen i det föremålet du vill veta position för.
Skicka positionsförfrågan via appen och GeoSafe skickar då tillbaka sin aktuella position som visas på en karta.

Leveransvillkor: Frakt tillkommer, skickas inom Norden.
Betalningsvillkor: Förskottsbetalning

CC Marinutveckling
Box 2908, 187 29 Täby

Tel 0708-105210

www.ccmarinutveckling.se
info@ccmarinutveckling.se

Kundprislista 2017

rev1

Trackers

Båtlarm RedKnows Plus
RedKnows Plus är GPS-trackern som håller koll på din båt i realtid och hjälper till att skydda mot stöld.
Om något händer får du ett larm till din mobil. Du ser din RedKnows GPS-trackers position och vilka larm som är
aktiverade på en statussida i din mobil, surfplatta eller dator.
RedKnows Plus rapporterar in aktuell position och status var 10:e minut.
RedKnows Plus placeras i din båt eller utombordare. Den skickar larm till dig om båten eller motorn flyttas eller störs.
GPS-trackern är online och uppdaterar automatiskt sin aktuella status till ditt användarkonto utan att du behöver
göra något. Du kan enkelt hålla koll på att din båt är där den skall vara via din mobiltelefon. På din RedKnowssida
sköter du smidigt de olika funktionerna i trackern. Du kan även ladda ner RedKnows Plus app.
Mobilen fungerar alltså som fjärrkontroll.
Du skapar ett RedKnows användarkonto till din GPS-tracker där du får upp en statussida med en översikt över
vilka larm som är aktiva och var din båt befinner sig. Statusen uppdateras automatiskt var 10:e minut men
du kan själv uppdatera positionen oftare.
ArtNr
14830

Pris inkl moms
2 185 kr

Bekymmersfritt ägande med en låg driftskostnad
För 540 kr per år ingår ett abonnemang för hela EU som täcker all GPRS-trafik samt larm-SMS.
Larmfunktioner:
– Geofencelarm, larm vid förflyttning.
– Vibrationslarm, om någon stör den.
– Larm vid bruten extern spänning, om Plus kopplas bort från strömkällan.
– Lågvoltslarm, om extern spänning sjunker.
– SOS-larm, ett SMS-larm med trackerns position skickas till en anhörigs mobilnummer.
Om ett larm löser ut så skickas ett SMS till upp till tre larmmottagare och larmets status ändras på din RedKnowssida.
App för Android och iPhone
Försäkringsfördelar med RedKnows Plus GPS-tracker
Ingår: GPS-box, lock, fäste, 12V-kabel samt SIM-kort (täcker Telia, Telenor, Tele2)
Egenskaper:
Mått:78x62x28
Vikt: 110 gram
Uppladdningsbart internbatteri: driftstid ca 60 h
Vattenskyddad IP66 (med täcklock)
Inbyggda antenner
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