
Chcete mít okamžitý přehled o pohybu městských strážníků? Chcete vědět, jak pracují zaměstnanci úklidových čet? 
Zobrazte si jejich pohyb, ušlou trasu a aktuální polohu v mapách. Informace o pohybu máte k dispozici 18 měsíců zpětně. 
Došlo u vás ke krádeži komunální techniky? Hlídejte obecní majetek (sekačky, vozy komunální techniky a další).

Vyzkoušejte naše chytré řešení pro monitorování majetku a osob. 

NCL21 Undercover
Magnetický GPS tracker s dlouhou výdrží 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TRACKERU:

Bezdrátově nabíjenýVoděodolný

Nejde vypnout

Velmi lehký

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Podporovaná GSM pásma

Přesnost GPS

Rozměry

Hmotnost bez magnetů 

Přenosový protokol

Pravidelnost hlášení

Upozornění na nízký stav baterie

Detekce manipulace

Detekce pohybu

Technické (probouzecí) zprávy 

850/900/1800/1900 MHz, kompatibilní s GMS fáze 2/2 +

< 2.5 m CEP

80 mm × 44 mm × 26 mm

131 g

UDP, SMS

podle zvoleného programu

alarm při nízkém a kritickém stavu nabití baterie

nezávislé detekování manipulace a uchopení

automatické spuštění GPS v aktivních režimech

pravidelné odesílání obecných informací o stavu GPS trackeru



Kdekoliv, kde vás to jen napadne. Ať už je to batoh, kolo, auto, kontejnery, vozy komunální techniky, sledování osob  
v terénu nebo cokoliv jiného, všude najde využití. Díky magnetickému systému připevnění a malým rozměrům se dá umístit 
prakticky kamkoliv. Sledování nastavíte neuvěřitelně snadno pomocí mobilní aplikace, kdykoliv je to potřeba.

Díky propracovaným a uživatelsky přívětivým aplikacím pro mobil i desktop získáte 
výborný nástroj pro GPS sledování. V online aplikaci si přímo v terénu okamžitě zob-
razíte všechny klíčové vlastnosti trackerů: přehled o jejich nastavení, historii pohybu, 
navigaci na jejich poslední známou pozici, nastavení rychlých příkazů a další údaje. 

Potřebujete posílat polohu jen občas? Vyberte si jeden z  5 módů a prodlužte si  
výdrž baterie sledovacího zařízení až na 126 dní. 

KDE VŠUDE MŮŽETE SLEDOVACÍ  
ZAŘÍZENÍ POUŽÍT?

SNADNÉ NASTAVENÍ, POUŽÍVÁNÍ  
A OVLÁDÁNÍ Chytrá webová a mobilní aplikace

GPS navigace se  
zobrazením trasy

Historie pohybu  
(jízdy)

Výběr trackerů  
v menu

Nastavení rychlých  
příkazů

Sledování pohybu úklidových četSledování vozidelSledování pohybu osob
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