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TV-RT01
Mini Dispositivo de rastreamento 
de veículos com bateria interna 

O TV-RT01 é um rastreador GPS compacto projetado para uma ampla variedade de aplicações de rastreamento de veículos. 
Ele tem várias interfaces (I/O) que podem ser usados   para monitorar ou controlar dispositivos externos. Seu acelerômetro 
de 3 eixos permite detecção de movimento, para transmissão de posição, mensagem de alerta ou controle de 
autonomia. Seu modem GPRS/GSM quad-band suporta frequências de 850/900/1800/1900 MHz, permitindo o 
monitoramento em tempo real ou periodicamente, por um servidor back-end ou uns dispositivos móveis. A integração 
do sistema é simples com uma completa documentação disponível para o protocolo @Track. O protocolo @Track é 
repleto de recursos, suporta uma ampla variedade de relatórios, incluindo emergência, violação de áreas ou pontos 
geográficos, comportamento de condução durante a condução do veículo, bateria fraca e posição GPS programado.

Vantagens
Dispositivo pequeno que permitindo uma instalação fácil e oculta

Acelerômetro de 3 eixos com suporte no monitoramento de condução, conservação de energia e 

detecção de movimento

Chipset u-blox interno

Baixo consumo de energia e longo tempo em standby com bateria interna

Modem GSM/GPRS Quad-band 850/900/1800/1900 MHz

Protocolo @ Track embarcado, cheio de recursos incorporados

Várias interfaces de (I/O) para monitoramento e controle

Antena GSM interna

Antena GPS interna

Certi�cados CE / FCC / PTCRB / E-Mark

• Projetado para aplicações em seguros e em leasing de veículos

• O monitoramento do comportamento de condução e noti�cação de incidentes

• Tamanho pequeno permitindo a mais fácil instalação
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Mini Dispositivo de rastreamento 
de veículos com bateria interna 

Protocolo de 
Transmissão TCP, UDP, SMS

Relatório 
de Tempo 
Programado

Informa a posição e o status em intervalos no 
presente

Geo-fence O Alarme Geo-fence e de estacionamento, 
suportam até 20 regiões geo-fences internas

Relatório de 
Power on 
(LIGADO)

Informa quando o dispositivo está LIGADO

Alarme Especial Alarme especial baseado em entradas (inputs) 
digitais

Controle Remoto Controle OTA das saídas (outputs) digitais

Monitoramento 
do 
comportamento 
de condução

Detecção de condução com comportamento 
agressivo, ex: Aggressive driving behavior 
detection, e.g. frenagem extrema e aceleração

Detecção de 
colisão

Coleta de dados do acidente para reconstrução 
e análise

Alarme Especial Alarme especial com base nas entradas (inputs) 
digitais

Controle Remoto Controle OTA de dispositivos de saída (output)

Chipset GPS Receptor GPS u-blox All-In-One

Sensibilidade
Autonomia: -148 dBm
Hot start (arranque quente): -160 dBm
Rastreamento: -162 dBm

Precisão da 
posição

Autonomia: < 2.5m
SBAS: 2.0m

TTFF
(em céu aberto)

Cold start (arranque à frio): 30s em média
Warm start (arranque morno): < 30s
Hot start (arranque quente): < 1.2s

Inputs (entradas) 
Digitais

2 inputs (entradas) digitais
1 gatilho positivo para a detecção da ignição
1 gatilho de input(entrada) negativa para 
utilização normal

Outputs (saídas) 
Digitais

1 saída Digital, dreno aberto, 150 mA de 
corrente máxima

Saídas Digitais 
Travadas

1 saída digital com trava de cricuito interna, 
dreno aberto,  com corrente máxima de 150 mA

Antena GSM Somente interna

Antena GPS Somente interna

Indicador LED GSM, GPS e energia

Mini porta USB Mini porta USB para upgrade e debug

Dimensões 63mm*50mm*21.8mm

Peso 50g

Bateria Backup Li-Polímero 250 mAh 

Tempo de 
Standby

Sem relatar: 60 horas
5 minutos relatando: 27 horas
10 minutos relatando: 32 horas

Voltagem de 
Operação 8V à 16V DC

Temperatura de 
Operação

-30°C ~ +80°C (com betaria)
-40°C ~ +85°C para armazenamento (sem bateria)

Frequência

Quad band: 850/900/1800/1900 MHz
Compatível com a fase 2/2+ GSM
-Classe 4 (2W @ 850/900 MHz)
-Classe 1 (1W @ 1800/1900 MHz)

GPRS GPRS classe 12 multi-slot
GPRS classe B estação móvel

Fase de Erro 
RMS 5 deg

Força RF Max 
Out (ext)

GSM850/GSM900: 33.0±2 dBm
DCS/PCS: 30.0±2 dBm

Faixa de entrada 
(input) dinâmico -15 ~ -108 dBm

Sensibilidade do 
receptor ClassⅡRBER 2% (-107 dBm)

Estabilidade de 
frequência < 2.5 ppm

Erro em 
frequência 
Máxima

±0.1 ppm

Especi�cações GSM

Especi�cações GPS

Interfaces

Especi�cações Gerais

Protocolo de Interface aérea




