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  203Aجی پی اس ردیاب دلتا 

 203A دلتاردیاب  جی پی اس عملکرد

 بدون محدودیت مسافت باز شدن درب خودرو دریافت هشدار .1

 بدون محدودیت مسافت روشن و خاموش شدن خودرو دریافت هشدار .2

 های مختلف  امکان خاموش کردن خودرو از راه دور قابل، تنظیم در سرعت .3

 بدون محدودیت مسافت قطع برق خودرو  دریافت هشدار .4

 خودرو دارای باطری داخلی برای زمانهای قطع برق .5

 بدون محدودیت مسافت ضعیف شدن باطری داخلی  دریافت هشدار .6

 بدون محدودیت مسافتامکان شنود داخل کابین خودرو  .7

 امکان نصب آژیر .8

 دریافت هشدار ضربه به خودرو بدون محدودیت مسافت .9

 زبان فارسی( -زبان زنده دنیا 18طریق سایت قدرتمند فابریک کارخانه ) امکان ردیابی از .11

 اندروید و آیفونموبایل امکان ردیابی از طریق  .11

 SD امکان نصب کارت .12

 .نال قوی و کامال اکتیو با نصب کامال مخفی و حرفه ای دارای دو عدد آنتن اکستر .13

 (نقلیه انواع وسایل. )مناسب برای  ولت 24و  12برق  پشتیبانی از .14
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 ویژگی های پنل ردیابی دلتا

 ) قابل تنظیم به زمانهای بیشتر (ثانیه  11ثبت موقعیت دقیق و گزارشات الزم از خودرو هر  .1

 ردیابی آنالین از همه جای دنیا بدون افت سرعت  .2

 ( همه دنیا ) فابریک سریعدر قاره های مختلف برای پوشش  قدرتمندسرور ردیابی   4دارای  .3

   غیر قابل تحریم IPبا  ردیابی بین المللیسایت  .4

 دنیا ( در ) پر فروش ترین ردیابزبان زنده دنیا  18و  پشتیبانی از زبان فارسی  .5

 (شودامکان تعیین محدوده سرعت ) به محض نقض توسط راننده ، هشدار به پنل ارسال می  .6

 ( به پنل ارسال میشودامکان تعیین محدوده جغرافیایی ) به محض نقض توسط راننده ، هشدار  .7

 امکان مشاهده آنالین موقعیت خودرو  .8

 ) امکان گزارشگیری به صورت تصویری بر روی نقشه های مخصوص ) قابل پرینت .9

 )  امکان گزارشگیری به صورت فایل اکسل ) قابل پرینت .11

 امکان مشاهده سرعت خودرو در موقعیت و زمانهای مختلف .11

 بودن خودرو در موقعیت و زمانهای مختلف امکان مشاهده زمانهای روشن و خاموش .12

 امکان مشاهده مسافتهای پیموده شده خودرو در طول روز و یا ساعتهای مختلف .13
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 که آنرا از سایر برندها ، متمایز میکند : 203Aویژگی های انحصاری جی پی اس ردیاب دلتا 

 دنیاتولید شده در کارخانه بین المللی با پیشرفته ترین دستگاه های روز  .1

 و با کیفیت درجه یک دستگاه صنعتی با دوام .2

 شده برای موقعیت ایران دقیق و سفارشیقدرتمند  GPSماژول  .3

 با تبادل بهتر دمای محیط جهت افزایش طول عمر دستگاه بدنه فلزی .4

 برای تقویت امواج در مناطق کوهستانی و شهرهای پارازیتی دو آنتن اکسترنال قوی .5

 ) کامپیوتر خودرو ( ECUبدون خطای  رله خاموش کن دو زمانه .6

 برای مونیتورینگ داخل کابین خودرو میکروفون مخصوص خبرنگاری .7

 اورجینال کارخانه با پوشش زبان فارسیقدرتمند و سایت و نرم افزار ردیابی  .8

 امکان گزارشگیری به صورت تصویری و اکسل در بازه یک ماهه .9

 دنیارعایت استاندارد کامپیوتر همه خودروهای  .11
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 302Aلوازم جانبی ردیاب دلتا 

طول سیم  ) 159dbmبا پوشش تمام فرکانس های ماهواره با حساسیت  GPS آنتن اکسترنال .1

 )  متر 2

مگا هرتز ) طول  851/911/1811/1911با پوشش باندهای فرکانسی  GSM آنتن اکسترنال .2

 ) متر 2سیم 

 ) متر 1.5طول سیم میکروفون بسیار کوچک خبرنگاری قوی با سوکت مخصوص )  .3

 کابل فابریک درجه یک .4

 ولت 12رله خاموش کن دو زمانه  .5

 هشدار هم زمان 7با قابلیت ارسال  SOS دکمه .6

 ساعت پس از قطع برق خودرو ( 24ساعت تا  6) پشتیبانی از  ری بکاپ داخل دستگاهباط .7

 

 

 


