
Univerzálny GPS lokátor, ktorý umožňuje nepretržite sledovať pohyb osôb, dopravných prostriedkov a vecí. Majte prehľad 
o svojom majetku alebo ľuďoch, na ktorých vám záleží. Potrebujete občas vedieť, kde sa pohybujú? Umiestnite GPS 
tracker do tašky sledovanej osoby alebo ho pripevnite magnetmi na kovový povrch. 

Predstavte si situáciu, kedy niekto ukradne majetok, ktorý je pre vás dôležitý. Chceli by ste vedieť, ktorým smerom sa  
s ukradnutou vecou pohybuje a kde ho nájdete? Kontaktujte políciu a povedzte jej súradnice. 

Vyskúšajte naše chytré riešenie pre monitorovanie majetku a osôb. Zvýšte ich ochranu a bezpečie a majte veci pod 
kontrolou.

NCL 21
Magnetický GPS tracker s dlhou výdržou

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI TRACKERU:

Automatické posielanie polôh Bezdrôtové nabíjanieVodotesný

Bez tlačidla vypnúť

TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENIA:

Komunikačné pásma

Presnosť GPS lokalizácie

Rozmery

Hmotnosť s batériou

Batéria (interná)

Stupeň krytia

Rozsah prevádzkových teplôt

Upozornenie na nízky stav batérie

Detekcia manipulácie *

Detekcia pohybu

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 2G, GPRS

< 2.5 m CEP

86 × 51 × 30 mm

139 g (bez magnetov), 165 g (s magnetmi)

Li-Ion, 3.7 V, 2000 mAh

IP67

−20 °C až +55 °C

Alarm kritického nabitia internej batérie

Snímanie detekcie uchytenia magnetmi

Na základe vnútorného 3-osého akcelerometra

* Detekcia manipulácie sa týka zariadenia, ktoré sa pripevňujú pomocou magnetov.



KDE VŠADE MÔŽETE SLEDOVACIE  
ZARIADENIE POUŽIŤ?

NCL 21 je prenosný GPS tracker, ktorý sa dá použiť všade, kde vás to len napadne. Nech je to už auto, dieťa, batoh, 
drahé veci, kontejnery, vagóny, nákladná doprava, sledovanie extrémnych športovcov alebo organizáciu ľudí v teréne,  
všade nájde využitie. Vďaka magnetickému systému pripevnenia a menším rozmerom sa dá umiestniť prakticky 
kamkoľvek. Sledovanie nastavíte neuveriteľne jednoducho pomocou mobilnej aplikácie, kedykoľvek je to potrebné  
a kdekoľvek ste online.

Nemusí se montovat

Jednoduché ovládání prostřednictvím  
mobilní aplikace

MAJTE PREHĽAD O MAJETKU A ĽUĎOCH, NA KTORÝCH VÁM ZÁLEŽÍ

NCL 21 PRE POLÍCIU,  
BEZPEČNOSTNÉ AGENTÚRY,  
DETEKTÍVNE SLUŽBY

NCL 21 PRE SLEDOVANIE 
VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT

NCL 21 PRE SLEDOVANIE 
BALÍKOV, ZÁSIELOK,  
KONTAJNEROV A PREPRAVU  
DRAHÝCH VECÍ

NCL 21 PRE POŽIČIAVANIE 
ÁUT, PRENÁJOM STROJOV  
A SLEDOVANIE POHYBU  
V AREÁLY

NCL 21 PRE MONITOROVANIE 
POHYBU DETÍ A SENIOROV 
ALEBO OSÔB V TERÉNE

NCL 21 PRE STRÁŽENIE  
VOZIDIEL ALEBO VECÍ,  
KTORÉ MÔŽU BYŤ  
UKRADNUTÉ

NCL 21 PRE ORGANIZÁCIU  
A ONLINE SLEDOVANIE  
PRETEKOV

SLEDUJTE ČOKOĽVEK, KEDYKOĽVEK A ODKIAĽKOĽVEK

HLAVNÉ VÝHODY GPS ZARIADENIA

Zariadenie už obsahuje SIM kartu a funguje 
od obstarania, nemusíte nič dokupovať

Nemusí sa montovať

Jednoduché ovládanie prostredníctvom  
mobilnej aplikácie

Výborná citlivosť GPS pre určenie polohy, aj keď 
je tracker umiestnený na podvozku vozidla

Výdrž batérie až 2 roky na jedno nabitieMnoho rôznych spôsobov použitia  
– zariadenie je prenosné

Podpora dispečingu 24/7



Vďaka prepracovaným a užívateľsky prívetivým aplikáciám pre mobil aj desktop zís-
kate výborný nástroj pre GPS sledovanie. V online aplikácii si priamo v teréne okamžite 
zobrazíte všetky kľúčové vlastnosti trackera: prehľad o ich nastavení, históriu pohybu, 
navigáciu na ich poslednú známu pozíciu, nastavenie rýchlych príkazov a ďalšie údaje. 
Potrebujete posielať polohu len občas? Vyberte si jeden z 5 prevádzkových režimov  
a predlžujte si výdrž batérie sledovacieho zariadenia až na 2 roky.

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE, POUŽÍVA-
NIE A OVLÁDANIE Webová a mobilná aplikácia

Výber trackera 
v menu

História pohybu
(jazdy)

GPS navigácia so
zobrazením trasy

Nastavenie prevádzkových
režimov

Výber časového
intervalu režimu

Zobrazenie aktuálnej 
polohy

Notifikácia na
nastavené udalosti

Geofencing – určenia
povolenej zóny pre pohyb

Aplikáciu ONI system stiahnete tu:



VÝROBCA:

NAM Slovakia, s.r.o.
Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: (+421) 048/611 22 66, E-mail: info@nam.sk, www.nam.sk, www.onisystem.sk

Zariadenie dokáže plniť nie len všetky základné, ale aj pokročilé požiadavky pre GPS sledovanie. Nepretržité posielanie GPS 
polôh v prevádzke je energeticky náročné a má vplyv na výdrž batérie. GPS tracker NCL 21 umožňuje výber medzi 5 prevá-
dzkovými režimami, ktoré majú vplyv na maximálnu dobu prevádzky zariadenia v teréne bez nutnosti dobíjania. Vyberte si  
v aplikácii optimálny prevádzkový režim pre vaše sledovanie a predĺžte výdrž batérie zariadenia na jedno nabitie.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Pri nabíjaní zariadenia na zapnutej nabíjačke je tracker vždy nepretržite prihlásený do GSM, tzn. kedykoľvek ho môžete prepnúť do iného prevádzkového režimu.

Až sa zobudím

Tracker automaticky nesleduje polohu, detekciu zloženia ani 
akcelerometer, ale je schopný v nastavenom intervale pri-
jať signál pre prepnutie do iného režimu (Aktivácia pohybom, 
Naháňačka, ai.) 

30 minút

60 minút

12 hodín

24 hodín

Nastavený interval pre zmenu režimu Výdrž (v hodinách) Výdrž (v dňoch) 

1848

3096

7920

8520

77

129

330

355

Použitie: sledovanie bicyklov, kontejnerov apod. Výhodou je dlhšia výdrž batérie 
zariadenia.

Aktivácia pohybom

V okamihu, keď zariadenie zaznamená pohyb, zapne GPS. 
Pokiaľ sa zariadenie nepohybuje, GPS sa vypne. 

 Polohy sa snímajú cca 10 s a do webovej a mobilnej  
 aplikácie sa posielajú raz za minútu.

Výdrž (v dňoch)

262

39

11

8

6

4

2

6288

936

264

192

144

96

48

GPS je v kľude (zariadenie sa nepohybuje)

1 hodina pohyb/23 hodín kľud

4 hodiny pohyb/20 hodín kľud

6 hodín pohyb/18 hodín kľud

8 hodín pohyb/16 hodín kľud

12 hodín pohyb/12 hodín kľud

Neustále v pohybe

Doba zapnutého GPS Výdrž (v hodinách)

Použitie: sledovanie vozidla, osoby, balíku atď.

Naháňačka

Poloha z GPS sa odesiela bez prestávky každých 5 s bez 
ohľadu na to, či sa vozidlo pohybuje alebo stojí. Po 60 minú- 
tach sa tracker automaticky prepne do režimu Aktivácia po-
hybom. Zmenu režimu z Aktivácia pohybom na Naháňačku 
možno nastaviť opakovane.

Nezáleží na tom,
či je vozidlo v kľude
alebo v pohybe

Stav pohybu vozidla Výdrž (v hodinách)

8 – 30 
(podľa dostupnosti 

GSM signálu)

Použitie: sledovanie idúceho vozi-
dla. Poskytuje okamžité informácie  
o trase jazdy a miestach odboče-
nia vozidla.

Čakám na príkaz

Tracker automaticky nesleduje polohu, detekciu zloženia ani 
akcelerometer, ale je okamžite pripravený prijať signál pre 
prepnutie do iného režimu (Aktivácia pohybom, Naháňačka,  
Až sa zobudím, Pravidelne sa hlásim) pre zahájenie sledovania.

Použitie: sledovanie detí, sledo-
vanie bicykla (jednorazová infor-
mácia, kde sa objekt sledovania 
nachádza).

Nezáleží na tom,
či je vozidlo v kľude
alebo v pohybe

Stav pohybu vozidla Výdrž (v dňoch)

33

Prehlaď prevádzkových režimov:

Aktivácia pohybom
v pohybu / v kľude

v pohybu / v kľude

v pohybu / v kľude

2 – 262 dní

Režim
Aktivní GSM

Aktivní GPRS

Aktivní GPS

Detekce manipulace

Senzor pohybu aktivní

Výdrž zařízení

Naháňačka

8 – 30 hodín

Čakám na príkaz

33 dní

Až sa zobudím
dle periody 

77 – 355 dní

Pravidelne sa hlásim
dle periody 

dle periody 

dle periody 

59 – 355 dní

Úplne vypnúť

–

Použitie: sledovanie kontejnerov, vagónov. Výhodou je významné predlženie doby 
prevádzky.

Pravidelne sa hlásim

Tracker sa v nastavených intervaloch zobudí, vykoná stiahnu-
tie GPS polohy, odošle ju a na nastavenú dobu opäť zaspí 

Co 60 minút

Co 12 hodín

Co 24 hodín

Perióda odosielanie polohy (prebudenie) Výdrž (v hodinách) Výdrž (v dňoch)

1416

6864

8328

59

286

347

Úplne vypnúť

Doporučený režim pre skladovanie lokátora. Všetky funkcie 
trackeru sú úplne vypnuté. Prebudenie zariadenia a výber 
prevádzkového režimu je možné vykonať pri jeho nabíjaní.

Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti na verzii  
hardwaru a firmwaru. Overte si svoju verziu na:  

www.onisystem.sk/aktivacia-ncl21


