Overvågning af ejendele

Lommy Eye
Innovativ mini-tracker

Suveræn og enkel sporingsenhed
til overvågning af store og små værdigenstande
Lommy Eye er en lille batteridreven enhed, der let kan placeres i den genstand,
man ønsker at overvåge og spore ved tyveri eller bortkomst.
Ingen montage, ledninger eller tilkobling – det er nemt og enkelt!

En Lommy Eye kan tilknyttes en PC,
Smartphone eller Lommy Echo Tag.
Nem og ubesværet adgang til overvågning døgnet rundt.

Log ind på den brugervenlige hjemmeside hvor alle alarmer og indstillinger
let konfigureres efter behov. Herefter kan du trygt overlade overvågningen til
Lommy Eye.
Med op til 15 års batterilevetid er Lommy Eye en rigtig god investering.
Lommy
Eye

care4all.com
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Sporing med høj sikkerhed – til en lav pris
Med Lommy Eye skabes det fulde overblik over køretøjer, trailere, både m.v. Overalt hvor det
verdensomspændende GSM-netværk er tilgængeligt, kan Lommy Eye overvåge dine værdigenstande udendørs såvel som indendørs i bygninger, kældre, lagerhaller m.m.

GPS
STOR PRÆCISION.
Tænd GPS-modulet og få en
nøjagtig positionering, fx ved
bortkomst. Enheden lokaliseres
med få meters nøjagtighed.

Geofence
ELEKTRONISK HEGN.
Bevæges enheden uden for et
geografisk defineret område afsendes der en alarm. Ligeledes
kan der afsendes en alarm ved
overskridelse af landegrænser.

GSM
TRIANGULERING.
GSM-signalet er nerven i
systemet. Med avanceret GSMtriangulering udregnes positionen for enheden. Sporing på en
ny måde.

Lyssensor
UDE ELLER INDE. Lommy Eye
har indbygget lyssensor. Ved et
pludseligt skift fra mørke til lys
aktives enheden. Placer f.eks.
Lommy Eye i en forsendelse og
modtag besked når forsendelsen
åbnes.

RF Beacon
RADIOKOMMUNIKATION.
Med den intelligente RFteknologi kan Lommy Eye kombineres med Lommy Echo Tag.
Herved åbner der sig en helt ny
verden af overvågning. Kontakt
Care4all og hør mere om de
forskellige muligheder.

Bevægelsessensor
PÅ VEJ IGEN. Behov for at øge
rapporterings-frekvensen når
enheden er i bevægelse?
Brug for en alarm i fald enheden
bevæges?

Lommy Eye 3 års model
IP 33
Dimension: 55x52x21 mm

Web-interface
ALTID PÅ. Med adgang til Internettet eller via Smartphone er man
altid opdateret og med det fulde overblik for alle Lommy Eye enheder.
Indstillinger og alarmopsætning klares nemt via hjemmesiden:
www.trackeye.eu

Vandtæt

Temperatur

I REGN OG SLUD. Lommy Eye
er tilpasset skrappe vejrmæssige udfordringer. Formstøbt
plastkabinet med en vandtæt
forsegling muliggør anvendelse
næsten overalt.

VARM ELLER KOLD. Er varmen tændt i båden? Hvad er
temperaturen i sommerhuset?
Hvor befinder enheden sig – på
et varmt loft eller i en kold kælder? Temperaturen giver svaret.

Usynlig – men synlig for dig
Lommy Eye er baseret på en avanceret GSM teknologi, der praktisk talt gør det umuligt at spore eller ”Jamme” enheden for uvedkommende – end ikke ved anvendelse af avanceret sporingsudstyr.
Er genstanden bortkommet/stjålet er der i Lommy Eye desuden

Lommy Eye 15 års model
IP68 - Vandtæt
Dimension: 80x54x37 mm

en mulighed for, at aktivere RF Beacon modulet. Ved hjælp af en
Lommy Locator kan genstanden spores ned til få meters nøjagtighed også indendørs.
I Lommy Eye enheder med GPS-modul kan dette ligeledes aktiveres og hvorved den eksakte position angives.
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