
Uniwersalna, przyjazna użytkownikowi inteligentna kłódka.

Ochrona ładunku i mienia Raportowanie i geolokalizacja Dla B2B i B2C

WatchLock Cube – inteligentna kłódka, która na bieżąco raportuje zdarzenia.

WatchLock Cube to najnowsza wersja naszego wielokrotnie nagradzanego 

produktu -  inteligentnej kłódki wyposażonej w zaawansowaną technologię 

GPS oraz GSM z uniwersalnym systemem blokady.

Zapewnia możliwość bieżącego monitorowania ładunku i mienia oraz 

natychmiastową notyfikację w przypadku predefiniowanych zdarzeń 

– np. uderzenia, zmiany lokalizacji, nieautoryzowanego otwarcia. 

Dzięki zaawansowanemu systemowi komunikacji oraz niezwykle 

wytrzymałej baterii, Watchlock Cube pozostaje z Tobą w kontakcie 

niezależnie od tego, gdzie znajdą się Twoje dobra.

Urządzenie zaprojektowano z myślą o zachowaniu maksymalnej 

uniwersalności i łatwości użytkowania, dzięki czemu współpracuje 

z wieloma rodzajami kłódek różnych producentów.

Kluczowe zalety najnowszej wersji WatchLock Cube:

ź Bieżącą informację

ź Konfigurowalne raporty i alarmy

ź Wydłużony czas życia baterii

ź Możliwość użycia baterii AA

ź Uniwersalność - współpraca z wieloma rodzajami zamków.

ź Łatwa w konfiguracji i użytkowaniu.

ź Posiada własny nadajnik i zasilanie.

ź Odporność na wysokie i niskie temperatury.

ź Działa niezależnie od czasu i lokalizacji.

Rozwiązania ITM Poland i Starcom Telematic - stworzone by działać lepiej i dłużej.



WatchLock Cube - specyfikacja techniczna:

Lokalizacja

Typ 

Rozruch  (TTFF) 

Prezycja

Częstotliwość odświeżania

Rodzaj anteny

GPS, GLONASS (opcjonalnie)

12 sekund (hot start) 

10m CEP (50%) 

0.2m/s (50%) 

Wbudowana

Środowisko

pracy urządzenia
Temperatura operacyjna

Temperatura przech.

-20°C do +60°C 

-40°C do +85°C 

Procesor (CPU) 

RAM

Pamięć Cache

Pamięć Flash

128 Kb 

34 Kb 

2048 Kb

Bateria

Rodzaj

Zasilanie

4x AA (baterie lub akumulatorki)

Zależnie od rodzaju użytych baterii AA jest to
wydolnosć pojedynczej baterii przemnożona  
przez wartość 0.8

Komunikacja GSM
Rodzaj komunikacji

Sieci GSM

GSM: 850/900/1800/1900 

SMS, GPRS, HSDPA 

850/900 class 4 (2 watt) 

1800/1900 class 1 (1 watt)

 Specyfikacja

 obudowy

Wymiary

Weight

7.5 x 7.5 x 8 cm (17 cm w przypadku szekli C2)

910 gram (wraz z kłódką)

 Akcelelometr  Rodzaj

Wykorzystanie

3 Axis, 0.1g (zakres)

Identyfikacja i raportowanie zdarzeń

 Złącza / porty Rodzaj USB

Pobór zasilania

Uśpiony / czuwanie

GPS

GPRS

GPS wraz z GPRS

0.05 

105 

80 

165
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