
Omni Inteligentny Pojazd GPS Abstrakt

Ten lokalizator GPS pojazdumożna je stosować w samochodach, rowerach
elektrycznych, motocyklach, flotach, maszynach rolniczych i budowlanych.

Cztery przewody połączeniowe to blokada akumulatora, kontroler, głośnik i linka
stalowa.

Super funkcjonalność (Ten lokalizator gps pojazdu można
nazwać urządzeniem IoT do śledzenia wszystkich pojazdów)

1, obsługiwane dwa tryby pozycjonowania: tryb pojedynczego pozycjonowania i
tryb ciągłego pozycjonowania, z wykonywaniem zdalnego polecenia, można
sprawdzić szczegóły lokalizacji pojazdów, a pozycjonowanie działa z GPS,
GLONASS, BeiDou, Galileo, WIFI;

2, komunikacja 4G: dzięki obsługiwanemu kontrolerowi ten lokalizator IoT może
zdalnie uzyskiwać dostęp do lokalizacji pojazdów, mocy baterii, temperatury i
innych informacji za pośrednictwem polecenia serwera, a tymczasem prędkość
jazdy i wartość alarmu niskiego poziomu naładowania baterii można zdalnie
ustawić za pomocą polecenia serwera jako Dobrze.

3, odblokowanie pojazdów: obsługuje komunikację bluetooth 5.0, aplikacja na
telefon użytkownika skanuje kod QR pojazdu, przez sieć telefoniczną, polecenie
odblokowania jest wysyłane do serwera, serwer wysyła polecenie odblokowania do
aplikacji, która następnie wysyła polecenie do IOT przez Bluetooth, aby odblokować
pojazd;

Odblokowanie z siecią: kiedy aplikacja mobilna skanuje kod QR na zamku, aplikacja
wysyła polecenie do IOT, który przesyła polecenie do serwera przez sieć. Po
otrzymaniu polecenia serwer wysyła polecenie do IOT w celu odblokowania
samochodu.

4, obsługiwane zabezpieczenia: jest wbudowany IoT i ma czujnik przyspieszenia do
wykrywania wibracji pojazdu, gdy pojazd odblokowuje się, ale dochodzi do wibracji,
urządzenie IoT aktywnie wysyła polecenie do serwera. W międzyczasie urządzenie
IoT wyda alarm dźwiękowy.

5, raporty o błędach pojazdu do serwera za pośrednictwem urządzenia IoT,

https://www.smartlockssupplier.com/pl/products/M504DWQ-Vehicles-GPS-Tracker-for-Cars-E-Bikes-Moped-Scooters-Motocycles.html


podczas gdy kontroler obsługuje tę funkcję.

6, gdy pojazd spadnie na ziemię, urządzenie IoT zgłasza to do serwera.

7, Podczas dostarczania urządzenie IoT może zmienić się w tryb transportowy, aby
zmniejszyć zużycie baterii.

8, korzystając z tego urządzenia IoT, aplikacja może istnieć w trybie transportu
bezpośrednio podczas ładowania lub nie

(Ta funkcja wymaga obsługi kontrolera).

9, obsługiwana aktualizacja OTA.

Więcejspecyfikacje Omnilokalizator GPS pojazdu










