
Enheten använder sig av en professionell GNSS mottagare för positioneringssystemen GPS, Galileo, 
GLONASS och BeiDou’s och har även en anti-jamming teknik för att skydda mot att signaler utifrån kan 
störa mottagaren.

Enheten kan anslutas till extern strömförsörjning som då ser till att kontinuerligt ladda enhetens interna 
batteri och larmar om eventuella förändring i det externa batteriet. Enhetens typiska batteritid utan ex-
tern anslutning är 2-3 månader och den kan laddas med väggladdare eller vara permanent inkopplad 
till ett externt batteri. Med extern batterianslutning behöver enheten aldrig laddas.

Enheten är skyddad mot damm, fukt och vatten och är IP68 klassad och framtagen i svart färg utan 
några större markeringar för att undvika att någon uppfattar den som främmande. Det går inte att stän-
ga av enheten från enhetens utsida eller insida.

SIM-kortet är integrerat och kan inte tas loss eller bytas och är av industriell typ och Automile erbjuder 
fri användning på samtliga europeiska mobiltelefonnät. Enheten väljer den starkaste täckningen på 
platsen och kan således i Sverige använda Telia, Telenor, Tele2 och Tre. Kunden betalar inga avgifter till 
operatörer utan allt ingår i den låga månadskostnaden som kunden betalar.

Automile erbjuder appar för iPhone, Android och webbläsaren som innehåller möjlighet att ställa in larm, 
erhålla larm, realtidsposition och även välja typ av utrustning som spåras. Apparna finns på svenska, 
norska, engelska, polska och spanska. Kunder har tillgång till chatt support direkt i appen, telefonsup-
port samt e-post support vardagar 08-17.

Teknisk information Automile Tracker

Automile Tracker innehåller en känslig rörelsesensor (accel-
erometer) som reagerar på alla rörelser. Den innehåller även 
en temperatursensor, mottagare för GNSS-satellitssystemen 
GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou och kommunikation via mo-
biltelefonnätet 4G/LTE samt 2G. Enheten innehåller även ett 
special utvecklat laddningsbart batteri anpassat både för 
höga och låga temperatur.

Rörelsesensorn anpassar sig till utrustningen, båt, fyrhjuling, 
bil, trailer osv. och olika rörelser uppfattas därför som norma-
la eller onormala.

I det fall rörelsen uppfattas som onormal så börjar enheten 
kommunicera med Automile’s molntjänst och anger både po-
sition och typ av rörelse och larmar användaren och sepa-
rat larmtjänst. När larmet har gått är det möjligt att följa alla 
rörelser i realtid med 10 sekunders uppdatering och ner till 2 
meters noggrannhet. 



All kommunikation med molntjänsten är krypterad enligt erkända krypteringsstandarder.

Produkten är utvecklad av Automile i Sverige och Finland och produceras av Flex(tidigare kallat Flextron-
ics) i Kina.

Batteri: 1000 mAh Special utvecklat laddningsbartbatteri för höga- och låga temperaturer
GPS: u-blox M8030 (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) Professional Grade
GSM: u-blox LARA-R211 LTE Cat 1 med 2G fallback
Mått: 106 x 61,5 x 15,5 mm
Extern strömanslutning: 12-30V
Godkännanden: CE, FCC, RoHS, WEEE
IP-klassning: IP68

Förpackningen inkluderar:

- Enhet
- Självhäftande tejp 3M VHB
- 2 skruvar för skruvfastsättning
- 2 buntbant

Kabelanslutning till extern 12-30V. batteri. Väggladdare 230V.


