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GPS-GSM Telematics System

Täydellistä suojaa varkauksia, murtoja ja
ilkivaltaa vastaan. Kaatumisen- ja kolarin
hälytyksensiirto pelastaa ihmishenkiä.

Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

META TRAK GPS-GSM järjestelmän eCall kolarintunnistus lähettää hälytyksen Securitas 24/7 valvomoon ja sieltä 112 Hätäkeskukseen, jolloin tapahtumapaikalle voidaan lähettää pikaisesti ambulanssi
tai muuta apua. Jos tapahtuu varkaustilanne saa
valvomo ja omistaja hälytyksen sekä reaaliaikaisen
GPS-paikkatiedon. Näin pyörä saadaan takaisin ja
ajokausi ei ole pilalla.
Aina kun tapahtuu ilkivaltaa, varkaus, liikutus tai
muuta sabotaasia, saa omistaja SMS-hälytyksen.
META TRAK on todella helppo ja nopea asentaa
akun päälle tai piiloon. Vain 2:n johdon asennus.

Suositushinta vain

230€
Useat vakuutusyhtiöt antavat
tulevaisuudessa maksuetuja
jolloin investointi tulee takaisin.

Moottoripyörä - Mopo - Skootteri - 4x4 Off Road
Mopoauto - Lumikelkka - Peräkärry - Traileri
Vene - Vesijetti - Henkilöauto - Pakettiauto
Kuorma-auto - Asuntoauto - Asuntovaunu
Linja-auto - Traktori - Työkoneet

GPS-GSM Telematics System

Markkinoiden paras.

Made in Italy

Euroopan suurin ja alan johtava META SYSTEM tehdas on yli 40 vuotta vanha monikansallinen
yritys. Tehdas on valmistanut erilaisia ajoneuvojen, moottoripyörien sekä kiinteistöjen hälyttimiä
ja monia muita liikenneturvallisuus tuotteita noin 20:lle eri autotehtaalle, yli 10:lle moottoripyöräja skootterimerkille sekä myös lähes 150:lle suurelle vakuutusyhtiölle. Myös kymmenet tuhannet
turva-alan yritykset luottavat META SYSTEM tehtaan tuotteiden korkeaan laatuun, jotka valmistetaan Euroopassa huipputeknologian tehtaissa joita on seitsemän. Kiinassa on oma tehdas.
Euroopan suurin Telematic laitteiden valmistaja

Euroopassa 3 omaa pilvipalvelin keskusta

Ainutlaatuiset tekniset ominaisuudet sekä laatu

E-SIM, toimii samalla hinnalla eri maissa

Ylivoimaisesti eniten hienoja teknisiä toimintoja

Ainutlaatuiset eCall G-/GYRO-tunnistimet

Tehdas valmistanut yli 200 miljoonaa turvalaitetta

Laite tekee heti kolari/kaatumishälytyksen

6 miljoonaa META Telematic laitetta käytössä

2:n johdon asennus vie vain 3-5 minuuttia

KOLARI- JA KAATUMISHÄLYTYS

Jos Sinulle tapahtuu kolari, kaatuminen tai tieltä
ulosajo, silloin kaikkein tärkeintä on se, että hälytys ja paikkatieto menee heti hälytyskeskukseen.
Mikään ei ole tärkeämpää kuin Sinun turvallisuus. Suomen
mutkaisilla ajoteillä on monia riskejä, kuten ajourat, routakuopat, pientareet ja tiellä oleva sepeli tai multa. Isoin uhka on ajoteillä liikkuvat eläimet, autoilijat sekä työkoneet.

eCall hälytystieto lähtee heti eteenpäin

Roudan ja talven takia tien proﬁilit on korkeita ja jos tapahtuu tieltä ulosajo, aina on vastassa ojan pohja, kiviä, puita
tai kantoja, jotka aiheuttavat yleensä vakavia vammoja.
Jos kuljettajan luita on murtunut, niin kovissa tuskissa tai
shokissa oleva henkilö harvoin pystyy itse soittamaan ja
kertomaan tarkkaa vahinkopaikkaa, varsinkaan maaseudulla. Samoin tiellä liikkujat harvoin näkevät tien ulkopuolella ojanpohjalla tai metsässä olevaa kuljettajaa ja pyörää.
META TRAK laitteen GYRO ja G-tunnistin havaitsee kolarin iskut ja kaatumisen, jolloin GSM-yksikkö lähettää heti
hälytystiedon SECURITAS hälytyskeskukseen ja sieltä
112 Hätäkeskukseen. Näiden 24/7 toimivien hälytyskeskuksien ammattilaiset näkevät META TRAK pilvipalvelimelta kolarin tai kaatumisen G-voimat, GPS-sijainnin ja
muita tietoja kuten omistajan yhteystiedot ja puhelin numeron. Näin vahinkopaikalle voidaan heti lähettää apua.

Tehokasta suojaa varkaita vastaan

Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

VARKAUS-LIIKE-SABOTAASIHÄLYTYS
Varkaus pilaa usein koko ajokauden. META TRAK
tekee Sinulle heti SMS tai @mail ilmoituksen jos
pyöräsi varastetaan, jos sitä liikutetaan, mikäli
tapahtuu sabotointia tai muuta ilkivaltaa.
META TRAK laitteen eCall kolari-, kaatumis- ja muut ajoturvallisuus ominaisuudet ovat ehdotonta huippuluokkaa.
Mutta niin ovat myös laitteen muutkin turvaominaisuudet.
Keskusyksikön sisällä on todella herkkä G-liiketunnistin
ja GYRO-asentotunnistin, jotka havaitsevat pienimmätkin
6 eri suuntaan tapahtuvat liikkeet. Jos pyörää liikutetaan
pidempiä matkoja, kallistetaan tai sen sähköjärjestelmää
sabotoidaan, silloin omistaja saa tästä heti SMS hälytyksen ja sama tieto menee myös SECURITAS 24/7 hälytysvalvomoon joka infoaa heti omistajaa.
Vaikka varas kytkisi pyörästä akun virrat pois, silti META
TRAK toimii omalla akulla jopa muutaman vuorokauden.
Laitteen Stand By virrankulutus on vain alle 5mA, joten
esimerkiksi täyteen ladatulla 20Ah:n MP akulla laite toimii
jopa noin 4.000h ajan, eli noin puoli vuotta.
META TRAK pilvipalvelimelle voit itse piirtää ja rajata kartalta GEO-alueita joille usein pysäköit. Jos joku alkaa liikuttaa pyörää alueen ulkopuolelle, saat heti hälytyksen
SMS viestinä. Jos aluetta ei ole piirretty, omistaja saa hälytyksen kun pyörää on liikutettu hieman pidemmän matkan.

Reaaliaikainen GPS-paikannus

eCall kolari- ja kaatumishälytys

ALAN UUSINTA JA HIENOINTA TEKNIIKKAA
META TRAK GPS-GSM laitteessa on todella paljon
uusimman Telematic System, nk. ”musta laatikko”
ja eCall kolaritunnistus teknologian hienouksia.

Akun päälle tai katteiden taakse.
Asennus vie aikaa vain muutaman minuutin.
META TRAK laite asennetaan akun päälle tai
se voidaan piilottaa katteiden tai penkin alle.
Lähes jokainen osaa tee-se-itse asentaa sen.
Laitteessa on vain kaksi johtoa, + virta sekä
- miinus (maa) jotka voi kytkeä vaikka akkuun.
Virrankulutus on ainutlaatuisen pieni, alle 5mA.

META TRAK laite toimii kuten lentokoneiden ja formula-autojen
mustat laatikot, jotka tallentavat tietoa ja siirtävät sen serverille.
Kompaktin keskusyksikön sisällä on herkkä G-liiketunnistin ja
GYRO-asentotunnistin, jotka mittaavat erilaisia liikkeitä jopa
100 kertaa sekunnissa tallentaen ne laitteen puskurimuistiin.
Kun muisti täyttyy lähettää laite tiedot salattuna palvelimelle.
Laitteen G- ja GYRO sensorit havaitsevat pienimmätkin 6:teen
eri suuntaan tapahtuvat liikkeet. Mikäli tapahtuu kaatuminen tai
kolari, lähettää META TRAK heti tiedon hälytysvalvomoon josta
soitetaan omistajalle tai paikalle lähetetään ambulanssi.
Virrankulutus on Stand By tilassa markkinoiden pienin. Se on
jopa 10 tai 20 kertaa pienempi kuin useissa muissa hälytin- ja
turvalaitteissa. Pieni virrankulutus on moottoripyörissä tärkeää.
Ainutlaatuista META TRAK laitteessa on sen vain 2:n johdon
asennus. Enää ei tarvita erillistä +15 sytytysvirta tunnistusjohtoa
eikä sen vaikeaa etsimistä ja hankalaa asennusta. Laite tunnistaa pyörän virrankulutuksen muutokset, liikkeet sekä tärinän kun
moottori käynnistyy jolloin META TRAK aktivoituu automaattisesti.

6-AXIS. E-SIM.
META TRAK laitteessa on nk. musta laatikko
yksikkö ja sen G-kiihtyvyys sekä liiketunnistin
ja GYRO- asentotunnistin mittaavat ja tallentavat kaikkia liikkeitä ja nopeutta 100 kertaa
sekunnissa laitteen lyhytmuistiin josta tieto
menee serverille. Laitteen GSM piirikorttiin
integroidussa yksikössä on kortiton elektroninen E-SIM, joka ei tarvitse perinteistä SIMkorttia, vaan laite yhdistyy automaattisesti
GSM verkkoon noin 250 eri maassa. Sama
pieni kuukausi hinta ympäri maailman.

Kaikki yhdessä pienessä kompaktissa ja vesitiiviissä keskusyksikössä, jonka paksuus on vain 14mm, pituus 98mm ja leveys 77mm.
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META TRAK Cloud Server by Anroid, iOS and Windows

HIENOT PILVIPALVELIN TOIMINNOT
META TRAK laitteen omistajalle avataan oma tili
pilvipalvelimelle jota vain hän voi hallita. Sinne tallentuu kaikki laitteen lähettämät tiedot joita omistaja
voi hyödyntää. Pilvipalvelin huolehtii hälytyksistä.

META TRAK tehtaan 3:ssa eri serveritalossa olevat pilvipalvelimet ovat huipputurvallisia. Kaikkien
käyttäjien tiedot ovat salattuja/kryptattuja samalla
järjestelmällä mitä pankit käyttävät. Vain omistaja
voi katsoa ja hallita ajoneuvonsa tietoja, ei muut.

Made in Italy

META TRAK laitteen GSM-yksikössä on oma elektroninen
piirikorttiin integroitu E-SIM (ei siis perinteistä korttia) jolloin
sitä ei voi varastaa ja väärinkäyttää soittoihin tai ostoksiin.
Asiakkaan ei tarvitse itse hankkia SIM-korttia ja maksaa siitä
erikseen käytön mukaan jolloin maksut voivat olla suuriakin.
META TRAK laitteen E-SIM toimii kaikissa maissa joissa on
GSM verkko (noin 250) ja vaikka pyörä tai ajoneuvo liikkuisi
näissä maissa pitkiäkin matkoja tai aikoja, ei siitä tule lisäkuluja käyttäjälle. Edulliseen META TRAK palveluun kuuluu siis
E-SIM kulut, SMS- ja @mail hälytykset omistajalle, samoin
SECURITAS 24/7 sekä 112 HÄTÄKESKUS kolari- ja varkaus
hälytykset ja myös vakuutusyhtiölle menevät aktivointi ilmoitukset jotta omistaja saa mahdollisia vakuutusmaksu alennuksia. Samoin hintaan kuuluu META TRAK pilvipalvelimen reaaliaikainen paikannus, reitti ja matkojen raportointi yms. tiedot.
Kaikki nämä ja kymmeniä hienoja lisätoimintoja voidaan käyttää
kaikilla Android, iOS ja Windows Mobile laitteilla ja tietokoneen
nettiyhteydellä. META TRAK palvelut maksavat moottoripyörä
käytössä vain 15€ kuukaudessa josta osa tulee takaisin mahdollisina vakuutusmaksuetuina ja alennuksina. Kysy lisää.

Vain omistaja ja hänen valtuuttamansa henkilöt saavat
Mobile laitteeseen sabotaasi-, varkaus-, liikutus- ja muut
SMS-hälytykset. Lisäksi Anroid, iOS ja Windows App:lla
voidaan helposti seurata reaaliaikaista sijaintia ja myös
katsoa ajettuja matkoja sekä reittejä erilaisilla karttapohjilla. Näet myös META TRAK laitteen ja
pyörän muita toimintoja. Jos pyörään on asennettu käynnistyksenesto rele, voidaan pyörän
moottorin toiminta estää kauko-ohjauksella.

Euroopan suurimman valmistajan pienikokoinen
ja helposti minuuteissa asennettava GPS-GSM
laite ja sen 24/7 antama suoja voi pelastaa Sinun
hengen kolarissa. Se turvaa ajokautesi ja helpottaa elämääsi. Ole ennaltaviisas ja hanki heti.
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Wi-META

Vaihtuvakoodinen ja AES kryptattu yhteys

MP-HÄLYTIN JA KÄYNNISTYKSENESTO RELE
META TRAK T30 GPS-GSM yksikköön voidaan langattomasti
yhdistää Wi-META yhteydellä toimiva ja helposti asennettava
edullinen META SYSTEM MP-hälytinjärjestelmä, jossa on paljon hienoja toimintoja (vasemmalla). Saatavana myös edullinen
langaton Wi-META käynnistyksenestorele Wi 3.0 joka estää
pyörän moottorin toiminnan ja käynnistämisen. Jos pyörässä
on hälytin, voidaan se yhdistää langattomalla Wi 2.0 hälytyksensiirto yksiköllä META TRAK:lle. Kysy lisää myyjältäsi.

Suositushinta vain

230€
Useat vakuutusyhtiöt antavat
tulevaisuudessa maksuetuja
jolloin investointi tulee takaisin.

META TRAK T30 GPS-GSM LAITTEEN TEKNISET OMINAISUUDET:
Todella pieni ja kompaktin kokoinen Telematic yksikkö
Helppo tee-se-itse asennettava, asennusaika vain 3-5 minuuttia
Asennus akun päälle tai piilottamalla katteiden taakse
Kiinnitys tarralla (mukana), ruuveilla tai nippusiteillä
Vesitiivis keskusyksikkö (IP 65) toimii 12V sekä 24V virralla
Ni-Mh Back Up akkuvarmennus (noin 2 vrk) 7,2V 230mAh
Markkinoiden pienin virrankulutus, vain alle 5mA
Laite toimii 20Ah:n MP-akulla noin 4.000h, jopa 6 kuukautta
Uusi, todella herkkä 32-kanavainen satelliittivastaanotin
Seuraa GPS-, GALILEO-, GLONASS-, COMPASS-, QZSS...
GSM/GPRS Quad Band, 850/900/1800/1900 Mhz, Class 10
Sisäänrakennettu E-SIM jolla on suora M2M yhteys serverille
Laitteen oma E-SIM toimii noin 250 maassa, aina sama hinta
Laitteessa integroidut GNSS/GPS- ja GPRS/GSM- antennit
32 bittinen microprosessori Renesas M30879, Chip100 pin
Muistipiiri Flash 8Mbit, kerää muistiin 100 kertaa sekunnissa
Kun muisti täyttyy laite lähettää tiedot datapakettina serverille

Kaikki yhteydet pilvipalvelimelle ovat salattuja AES Kryptauksella
Kuuteen suuntaan tunnistava 6-AXIS GYRO asentotunnistin
3D toiminen G-liiketunnistin, isku- ja kolaritunnistin MEMS
Törmäys-, kolari-, kaatumis-, liikutus- ja iskutunnistus jopa 24G
Laitediagnostiikka valvoo toimintaa, hälyttää mahdollisista vioista
AES Kryptattu langaton Wi-META yhteys (Bi-RF) lisälaitteisiin
Langattomien lisälaitteiden RF-yhteys 863,1 MHz - 868,9 Mhz
Lisälaitteet: hälytin, käynnistyksenesto, ID-tunnistus, ryöstöpainike...
Vain 2-johdon asennus, + plus johto sekä - miinus (maa) johto,
Moottorin käynnistymisen ja sammutuksen automaattinen tunnistus
Led info valo kertoo toiminnoista ja GSM roaming yhteydestä
Laitteen toimintalämpötila -40C ja +85C, akun lataus -20C ja +85C
Koko: 14mm paksu, 98mm pitkä ja 77mm leveä. Paino vain 115gr
Vakuutusyhtiöiden ja tehtaiden hyväksymä, CE, ECE-R10, R&TTE
Valmistettu Italiassa, huolto ja 24/7 HelpDesk palvelut Suomessa
Turvapalvelut Securitas 24/7 hälytysvalvomo ja 112 Hätäkeskus
3 vuoden takuu ja vaihtolaite palvelu, 10 vuoden varaosavastuu

META TRAK PILVIPALVELIN SERVERIN TOIMINNOT JA OMINAISUUDET:
Edulliseen palvelun hintaan kuuluu E-SIM käyttökulut Euroopassa
Myös hälytyksien käsittely SECURITAS ja siirto 112 HÄTÄKESKUS
SMS- ja @mail hälytykset omistajalle tai hänen valitsemille henkilöille
Android, iOS ja Windows APP sovellukset matkapuhelinkäyttöön
Mobile Web.nettisovellus matkapuhelin, tablet ja tietokonekäyttöön
Vain omistajan käytössä oleva salattu yhteys pilvipalvelimelle
Pilvipalvelin tallentaa 10 v. kaikki ajo-, reitti-, käyttö ja muut tiedot
Uusi e-Call kolari- ja onnettomuus hälytysjärjestelmien toiminnot
GYRO-, G-liike- sekä iskusensorin tunnistus ja hälytyksien siirto
Kolari- ja kaatumishälytyksien siirto heti 24/7 hälytyskeskuksiin
Murto-, varkaus-, liikutus- ja sabotaasi hälytykset omistajalle SMS
Geoaitojen rajaus, SMS-hälytys liikutuksesta alueen ulkopuolelle
Reaaliaikainen ajoneuvon GPS-paikkatieto ja liikkeen seuranta
Pilvipalvelin tekee laitteelle automaattisesti päivitykset

Katso lisää: www.metatrak.ﬁ

Ajoneuvon ja laitteen toimintojen kaukoseuranta ja kauko-ohjaus
Kokonaismatkojen-, ajoreittien seuranta- ja ajotapojen analyysit
Hälytys akun poiskytkennästä tai alhaisesta akun jännitteestä
SMS hälytykset omistajalle jos laite on yhdistetty varashälyttimeen
Erilaisten toimintojen kauko-ohjaus kuten moottorin käynninesto
Ajoreitti analyysi-, ajojen seuranta-, ajotapa pisteytys ja analyysit
Ajomatka seuranta, ajomatkojen erittely, reitit ja kokonaisajot yms.
Fleet Management, ryhmän/kerhon useiden ajoneuvojen seuranta
Yksityisyyden suojaus jolloin kukaan ei voi nähdä pyörän liikkeitä
Laitteen voi SMS poiskytkeä huolto-, kuljetus- ja lauttatilanteissa
Vakuutusyhtiölle ilmoitus aktivoinnista maksuetujen saamiseksi
Kaikki nämä MP-toiminnot ja -palvelut vain 15€ kuukaudessa
Useat vakuutusyhtiöt tulevat antamaan alennuksia tai maksuetuja

teknisen tukkukaupan asiantuntija

