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Automatisk positionering

T36 PULSAR är konstant i ’’Stand-By’’ läge; 
GSM kommunikation, GPS detektering och 
andra sensorer är inte aktiva under den 
mesta av tiden, för att spara den ström som 
de interna batterierna ger. T36 PULSAR 
skickar automatiskt sin position en gång 
per dygn (kan konfigureras till två gånger i 
veckan eller ingen alls).

Positionsbegäran, Spårningsläge

Användaren kan ställa in T36 PULSAR 
så att den väcks 1, 2 eller 3 gånger per 
dygn. När en manuell positionsbegäran 
skickas, svarar systemet vid nästa 
uppvaknande. Aktiverat spårningsläge 
arbetar enligt den gräns som användaren 
sätter (1-24 timmar). Om ingen tidsgräns 
sätts kommer spårningen att vara aktiv 
ända tills batterierna är urladdade.

Egenskaper

• Enkel installation och aktivering.
• Inbyggt eSIM M2M med 3 års 

abonnemang.
• Roaming med alla GSM operatörer i 

världen (alla svenska inkluderat).
• Mobilapp för smartphone.
• Gyrosensor för rörelsedetektering.
• Inbyggda GPS och GSM antenner.
• Utbytbara batterier.
• Vattenskyddad IP67.
• Godkänd enligt: CE, EMC, SSF.
• Storlek: 75 x 40 x 18 mm
• Vikt: 70 gram.

Tillbehör

• ABT08510 Batterisats
• ABT08850 Magnetfäste

SSF godkänt med  separat 
abonnemang för larmcentral

MetaTrak T36 PULSAR är en batteridriven GPS tracker som kan användas på alla typer av fordon 
som personbilar, motorcyklar, mopeder, cyklar, lastbilar, trailers, specialfordon, arbetsmaskiner 
och gods. Dess kompakta storlek tillåter snabb, enkel och säker positionering.
Enheten registreras, aktiveras och styrs från en personlig mobilapp (iOS/Android). Batterierna 
räcker upp till 3 år vid en position per dygn. MetaTrak Pulsar 3 års GSM abonnemang ingår.

T36 GPS/GSM STÖLDSKYDD

Virtuellt garage (Geostängsel)

Ställ in ett cirkulärt område med valfri radie 
för att bli informerad när T36 PULSAR 
lämnar området. En automatisk avisering 
kommer att skickas när T36 PULSAR 
enheten lämnar området. 

Personlig mobilapplikation

Användaren hanterar enhetens funktioner 
via appen MetaTrak Pulsar (iOS/Android). 
I mobilapplikationen kan användaren 
själv registrera, aktivera och konfigurera 
systemet. Användaren kan också se 
historik för aviseringar och händelser.

Batteridriven, med mobilapp


