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YachtSafe GPS-larm
Enkel att installera och använda
Nu med App til din mobiltelefon för ännu enklare handhavande.
Extremt låg strömförbrukning
Endast 2 - 7 mA vid 12V, dvs. mindre än 0,1W.
Helt ingjuten för att klara alla miljöer
IP 68, klarar vibrationer för montage direkt på en motor samt är okänslig mot vatten, olja och bensin
Ett prisvärt och robust GPS-larm för alla typer av båt, fordon, entreprenad mm. som är enkelt att installera och använda.
YachtSafe GPS-larm är ett svensktillverkat larm med trådlösa sensorer, siren och fjärrkontroll. Alla larm skickas till din
mobiltelefon, där du också kan följa din egendom direkt på en karta.
Yachtsafe GSP-larm

Eftersom larmenheten är liten och diskret, med robust kapsling och inbyggda antenner, har den många användningsområden.
Den fungerar till exempel utmärkt som en liten spårsändare till utombordsmotorer, vattenskotrar, fyrhjulingar och motorcyklar.
Används larmet i en båt eller vattenskoter ger de flesta försäkringsbolagen rabatt på premien. Se Försäkringsfördelar
YachtSafe GPS-larm är gjort för att du ska kunna installera det själv.
Den lilla larmenheten har riktigt metallfäste för enkel och stabil upphängning. Alla antenner är inbyggda och det finns endast tre kablar för inkoppling. Spänningsätt larmenheten
och koppla in en eventuell siren. Montera en eller flera trådlösa sensorer på lämpligt ställe, samt tala om för den till vem den skall skicka larmen. (Inget SIM kort behövs). Nu är det
installerat och klart.
Har man inget behov av inbrottsdetektering består installationen enbart av att spänningssätta larmenheten. Enklare kan det inte bli!

Nytt för i år är att det medföljer en telefon App som gör
det ännu enklare att sköta larmet.
Här kan ni göra alla inställningar, få uppdaterat status och slå på/av
larmet. Appen har även inbyggt karta för direkt positionering. Denna
laddas gratis ner från APP Store och Google Play.

YachtSafe GPS-larm finns i tre varianter
G31 Spårsändare
Larm och spårning
G32 System
Larm och spårning samt stöd för trådlösa tillbehör
G33 Startspärr
Inbyggd startspärr, larm, spårning samt stöd för trådlösa tillbehör
Gemensamt för G31, G32 och G33
App för enkel användning
GPS-position för spårning
Geofence (larm vid förflyttning)
Sabotagelarm
Övervakning av externt batteri/matning
Övervakning av internt batteri
Inbyggd temperaturgivare
Trådlös anslutning för fjärrkontroll

Unikt för G32 och G33
Stöd för trådlösa tillbehör i form av olika sensorer. Behövs för att kunna få larm vid t. ex inbrott.
G32 har också utgång för valfri styrning, till exempel siren vid inbrott
G33 har också inbyggd startspärr. (Speciellt för utombordsmotorer)

Teknisk specifikation
Mått* (mm)
Vikt* (g)
Temperatur
Drivspänning (V)
Strömförbrukning (mA)
GSM/GPS antenner
GSM band
Inbyggt batteri

74x48x28
150
-20 till +70°C
9-28V
2 eller 7mA
inbyggda
850/900/1800/1900
2000mAh
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Inbyggt batteri
Kapsling

2000mAh
IP68

Larmenhetens inbyggda batteri på hela 2Ah
Spårningstid på inbyggda batteriet
Larmövervakning på inbyggda batteriet

2-3 veckor
Upp till 6 månader

Tillbaka

Om VETEL AB och YachtSafe

Kontakta oss

Dela

Första generation av YachtSafe lanserades 2007 av grundarna till
VETEL AB som då också registrerade varumärket YachtSafe.
Tanken var att göra det enkelt för en båtägare att hålla kontroll på
sin båt. Denna tanke är fortfarande grunden för utvecklingsarbetet
samtidigt som fler branscher har börjat intressera sig för
YachtSafe GPS-larm.
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