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603 Portabel GPS Tracker - 5 år standby

Grundfunktioner

Enheten skickar sin position en gång per 
dygn som förval. Däremellan är enheten 
i strömsparläge med avstängd GPS 
mottagare. Om enheten tas bort skickas 
ett larm via ett push meddelande till 
mobilapp och webbportal. Meddelandet 
kan konfigureras för att utöver push även 
skickas via SMS och/eller uppringning. Upp 
till tre mobiltelefonnummer kan tilldelas 
enheten för att ta emot larm via SMS och/
eller/uppringning. 

Övriga funktioner

Ultralångt standby läge (förval en 
position per dygn) - Spårningsläge med 
tidsintervall för uppladdning av position 
(10-1800 sekunder)  och tidsintervall för 
varaktighet (5-43200 minuter) - Larm 
vi borttagning av enhet - Batterilarm - 
fjärrstyrd avstängning. Dessutom finns 
statistik med rapportfunktion.

Egenskaper

• Mobilapp för iPhone/Android och 
Webbportal för online övervakning 
och mottagning av larm.

• GPS mottagare, 32 kanaler.
• GSM 850/900/1800/1900 MHz.
• GPRS, class 12, TCP/IP
• Inbyggd GPS och GSM antenn.
• Valfritt SIM kort.
• Status LED.
• On/Off strömbrytare
• 5400mAh Litium batteri, 3.6V 

(ej laddningsbart)
• Standby upp till 5 år   

(1 position/dygn). 
• Driftstid ständigt vaken GPS 

mottagare: 80 timmar.
• IP65 vattenskyddad och dammtät.
• Temperaturområde: -20°C ~ +70°C
• Storlek: 93 x 58 x 22 mm
• Vikt: 160 gram
• CE märkt
• Satsens innehåll: GPS tracker och 

manual.

InterPart 603 är en robust GPS tracker med inbyggd GSM/GPRS modul, GPS mottagare, kraftfullt 
magnetfäste och on/off switch. Batteriet ger upp till 5 års standby med en positionering per 
dygn. Enheten har manipuleringsskydd och statusindikator. Enheten övervakas via mobilappen 
för iOS eller Android och/eller via en webbportal. Flera enheter kan anslutas till samma konto 
för samtidig övervakning.

GPS SPÅRSÄNDARE

GPS positionering

Aktuell GPS position uppdateras var 1 
gång per dygn (förval). Webbportalen  
kan spela upp GPS rörelser för de 
senaste 7 dygnen och visa historik 6 
månader tillbaka med 30 dygns intervall. 

Valfritt SIM kort

603 GPS tracker kan användas med 
valfritt SIM kort, antingen kontant eller med 
abonnemang. Inget årsabonnemang för 
mobilapp eller webbportal (de ingår gratis). 
Endast trafik och abonnemangskostnader 
för SIM kortet tillkommer beroende på 
GSM  operatör.


