Обладнання GPS-моніторингу для морських та річкових риболовних суден
Дрозд М3

Teltonika FMB204

• Внутрішній акумулятор

• Внутрішній акумулятор

• Надміцний герметичний корпус

• Вологозахист IP67

• Зовнішнє кріплення

• Живлення від «прикурювача»

• Датчик відкриття корпусу

2 760, 00 грн

• Модель «М3» створена спеціально
для умов відкритого моря

4 890, 00 грн

Teltonika TNT250
Підключення сумісного пристрою,
придбаного у іншого постачальника

• Портативний
• Вологозахист IP67

600, 00 грн

• Кнопка «SOS»

2 980, 00 грн

Особливості пристроїв
GPS-трекер «Дрозд М3» спеціально розроблений для використання в умовах відкритого моря і пройшов
випробування часом (понад 8 років експлуатації). Пристрій має герметичний корпус, окрім того усі електронні
компоненти всередині оброблені спеціальним покриттям, здатним протистояти впливу агресивних середовищ.
Призначений для використання на великих палубних судах.
GPS-трекер «Teltonika FMB204» має роз’єм живлення від «прикурювача». Корпус пристрою захищений від
потрапляння вологи за стандартом IP67. Внутрішній акумулятор пристрою ємністю 1800 mAh дозволяє за
потреби використовувати його без джерела зовнішнього живлення протягом 12-24 годин. Призначений для
використання на моторних судах, обладнаних акумулятором і роз’ємом живлення «прикурювач».
GPS-трекер «Teltonika TNT250» компактний та легкий, герметичний, має магнітний роз’єм для заряджання від
USB. Призначений для носіння в кишені або на поясному кріпленні. Корпус пристрою захищений від потрапляння
вологи за стандартом IP67. Внутрішній акумулятор ємністю 800 mAh дозволяє після заряджання
використовувати пристрій протягом 8-12 годин.

Тарифні плани
Звичайний – 720 грн/рік
 включає оплату GPRS-трафіку
встановленої в пристрій SIM-картки;

Особливий – 960 грн/рік
 включає оплату GPRS-трафіку
встановленої в пристрій SIM-картки;

Акційний* – без абонплати
 використання власної SIM-картки
абонента;

Для усіх тарифних планів:
 надання Держаному підприємству «Центр моніторингу та безпеки риболовних суден» доступу до даних про
місцезнаходження ваших суден;
 надання Державній прикордонній службі України доступу до даних про місцезнаходження ваших суден;
 надання Морській пошуково-рятувальній службі України доступу до даних про місцезнаходження ваших суден;
 цілодобова технічна підтримка користувачів за такими каналами зв'язку: телефон, E-mail, Skype, Viber, Telegram.

Для тарифного плану «Особливий»:
 надання спеціального програмного забезпечення Windows для GPS-моніторингу (програмний комплекс «Моніторинг»);
 надання веб-інтерфейсу для моніторингу ваших суден з комп’ютерів MacOS та мобільних пристроїв;
 використання програми Google Earth для моніторингу ваших суден.

Для тарифного плану «Акційний*»:
 абонент оснащує пристрій власною SIM-карткою, самостійно слідкує за наявністю коштів на рахунку та поповнює його;
 за відсутності коштів на рахунку SIM-картки пристрій не передає дані моніторингу, у такому випадку сертифікат
риболовного судна може бути анульовано.

______________________________________________________________
* Тарифний план «Акційний» надається за умови, що абонент володіє лише одним судном.

