
Omni ذكي عربة GPS تعقب

للسيارةيمكن استخدامه للسيارات والدراجات الكهربائية والدراجات النارية GPS هذا تعقب
.واألساطيل واآلالت الزراعية وآالت البناء

.أربعة أسالك توصيل هي قفل البطارية وجهاز التحكم ومكبر الصوت وقفل الكابل الفوالذي

IoT هذا للمركبة بجهاز GPS ممتاز الوظيفة (يمكن تسمية جهاز تعقب
(لتتبع جميع المركبات

وضعان لتحديد المواقع مدعومان: وضع تحديد المواقع الفردي ووضع تحديد المواقع المستمر ، مع ، 1
و GPS تنفيذ األمر عن بُعد ، ويمكن التحقق من تفاصيل موقع المركبات ، ويعمل تحديد المواقع مع
GLONASS و BeiDou و Galileo و WIFI ؛

هذا الوصول عن بعد إلى موقع المركبات IoT مع وحدة التحكم المدعومة ، يمكن لمحدد :Gاتصال 4 ، 2
، وطاقة البطارية ، ودرجة الحرارة وغيرها من المعلومات من خالل أمر الخادم ، وفي الوقت نفسه ،
.يمكن ضبط سرعة الركوب وقيمة إنذار البطارية المنخفضة عن بُعد بواسطة أمر الخادم مثل حسنًا

المركبات "إلغاء القفل: دعم اتصال البلوتوث 5.0 ، رمز االستجابة السريعة لتطبيق الهاتف الخاص ، 3
بالمستخدم" ، من خالل شبكة الهاتف ، يتم إرسال أمر إلغاء القفل إلى الخادم ، يرسل الخادم أمر إلغاء
من خالل البلوتوث لفتح السيارة ؛ IOT القفل إلى التطبيق ، والذي يرسل بعد ذلك األمر إلى

Unloks مع الشبكة: عندما يقوم تطبيق الهاتف المحمول بمسح رمز االستجابة السريعة الموجود على
والذي يقوم بتحميل األمر إلى الخادم عبر الشبكة. بعد تلقي األمر ، IOT القفل ، يرسل التطبيق أمًرا إلى
.لفتح السيارة IOT ، يرسل الخادم األمر إلى

مدمج ويحتوي على مستشعر تسارع الكتشاف اهتزاز السيارة ، عندما يتم IoT األمان المدعوم: إنه ، 4
أمًرا إلى الخادم ، وفي الوقت نفسه ، سيصدر IoT فتح قفل السيارة ولكن يحدث االهتزاز ، يرسل جهاز
.إنذاًرا مسموعًا IoT جهاز

.تقارير أعطال السيارة إلى الخادم عبر جهاز إنترنت األشياء بينما دعمت وحدة التحكم هذه الوظيفة ، 5

.عندما تسقط السيارة على األرض ، يقوم جهاز إنترنت األشياء بإبالغ الخادم بها ، 6

.عند التسليم ، يمكن أن يتحول جهاز إنترنت األشياء إلى وضع النقل لتقليل استهالك البطارية ، 7

باستخدام جهاز إنترنت األشياء هذا ، يمكن أن يوجد التطبيق في وضع النقل مباشرة أثناء الشحن أم ، 8
 ال
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.(مطلوب دعم وحدة التحكم مع هذه الوظيفة)

.OTA دعم ترقية ، 9

للسيارة GPS تعقبOmniأكثرمواصفات








