
KONTEJNEROVÁ 
JEDNOTKA NCL 21 L

Vlastníte kontejnery, které jsou převážené z místa na místo? NCL 21 L je GPS tracker, který je vhodný pro hlídání objektů, 

u kterých potřebujete alespoň jednou za den zjistit, kde se nachází. Hodí se především pro veškeré druhy kontejnerů, 

uplatnění však najde i u různých jiných předmětů (mobilní semafory, dubové stoly, včelí úly a další). Tracker lze do hlída-

ného majetku vložit. Pro ocelové kontejnery vyrábíme speciální kovový držák, který se na kontejner přivaří. Pro nastavení 

sledování využijete stejnou mobilní aplikaci jako pro tracker NCL 21. Pro kontejnerovou jednotku využijete zejména režim 

Pravidelně se hlásím, u kterého je možné nastavit, jak často se posílá GPS poloha.

GPS TRACKER PRO HLÍDÁNÍ 

NEJEN KONTEJNERŮ

• Máte přehled, kde se kontejnery nachází. Ušetříte čas, který byste jinak strávili jejich hledáním.

• Pokud máte velké množství kontejnerů, bude pro vás jednoduché v nich udělat inventuru. 

• Když kontejner někdo ukradne, snadno ho dohledáte. 

• Vyváží vám kontejner cizí firma? Potřebujete vědět kdy a kam? Tracker nahlásí jeho vyvážení a zaznamená trasu.

• Můžete si zobrazit historii zaznamenaných poloh a zkontrolovat, zda kontejnery opravdu byly tam, kde měly být.

PROČ SI TRACKER POŘÍDIT?

HLAVNÍ VÝHODY GPS ZAŘÍZENÍ

 

 Odolná konstrukce. Prach ani znečištění

nejsou překážkou. Tracker je voděodolný

Výdrž baterie až 4 roky v závislosti 

na zvoleném intervalu posílání polohna zvoleném intervalu posílání poloh

Notifikace o stavu baterie. Upozornění,

že je potřeba dobít baterii

Bez tlačítka „vypnout“. Odpadá riziko,

že tracker někdo schválně deaktivuje

Jednoduché ovládání prostřednictvím

mobilní aplikace nebo webového portálu

Možnost sledování teploty v okolí trackeru

-

ných intervalech probouzí, sejme GPS polohu, odešle ji 

Perioda odeslání polohy (probuzení zařízení) Výdrž

Co 60 minut 200 dní

Co 12 hodin až 3 roky

Co 24 hodin až 4 roky

-

polohy. Polohy se snímají co 10 s.

Doba zapnutého GPS

65

122

324

485

661


