GPS jammer detektor

Jammer GPS detektor 308-055SP, detekcia GSM rušenia

typ detektora ruši?ky signálu odha?ujúci zlomyse?né mobily/ GPS prerušenia pripojenia

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena308,40 €
Predajná cena bez DPH257,00 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis Jammer GPS detektor 308-055SP, detekcia GSM rušenia

Bežný typ detektora ruši?ky signálu odha?ujúci zlomyse?né mobily/ GPS prerušenia pripojenia
?o v prípade, ak zlo?inec používa ruši?ku signálu na blokovanie mobilu/ GPS pripojenia systému GPS sledovania a internet?
Fleet management používa GPS sledovacie systémy na nákladných automobiloch, prívesoch, dodávkach a automobiloch na prenájom.
Pomocou neustálej kontroly aktualizuje informácie o polohách a ur?eniach vozidiel, ktoré sa odchy?ujú alebo miznú z plánovaných trás alebo
križujú konkrétne obmedzenia.
Šikovný zlo?inec využíva GPS/ mobil na prerušenie komunikácie medzi vozidlom a riadiacim centrom, aby ukradol drahé automobily a nákladné
automobily prepravujúce cenné náklady.
Tento jednoduchý typ detektora rušenia signálu je vyrobený na prevenciu proti zlo?incom, ktorí používajú ruši?ky signálu na blokovanie mobilov
a GPS pripojenia GPS sledovacieho systému. Toto zariadenie bude vysiela? varovania (varovná spúš?) o pokuse o krádež/ lúpež spä? do
riadiaceho centra, pred tým, než GPS sledovací systém bude zablokovaný.

Technické údaje:
Ve?kos? ve?kos?: d?žka x šírka x výška : 9 x 5 x 1.7 cm
Hmotnos? okolo 60 g
Energia 12V ~ 24V DC, 50 mA
Detekcia frekvencie Širokopásmová ruši?ka v GPS a mobilných frekven?ných pásmach
Výstup alarmu 1.0 A relé s NO-NC výstupom
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Vlastnosti:
Bez zásahu do digitálneho signálu:
Tento detektor rušenia signálu nebude zasahova? do digitálneho signálu, nezaprí?iní žiadny falošný poplach, ak niekto nablízku bude používa?
mobilný telefón alebo bude ma? nainštalovaný prístroj v prostredí s WiFi alebo Bluetooth, at?.
Výstup alarmu:
Tento prístroj má na výber NO (Normal Open) a NC (Normal Close) relé.

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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