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TV-RT06
Rastreador Portátil de Ativos Avançado

O TV-RT06 é um poderoso dispositivo resistente a água utilizado para aplicações como: Pessoas, Veículos, Animais 
e Controle de ativos. O seu botão de funções do tamanho de um polegar, torna este dispositivo ideal para 
aplicações que requerem notificação rápida de alerta de emergência ou controle regular de geo-fence com base na 
localização atual. Seu receptor GNSS embarcado, suporta as tecnologias GPS e GLONASS, com  alta sensibilidade e 
tempo rápido para a primeira correção de posicionamento. Seu modem GPRS/GSM suporta frequências de 
850/900/1800/1900 MHz, permitindo o monitoramento em tempo real ou periodicamente, por um servidor back-
end ou por um disposi-tivos móveis. Seu acelerômetro de 3 eixos embarcado, permite detecção de movimento e 
aumento da vida útil da bateria backup, através de seu algoritmos sofisticados de gerenciamento de energia. A 
integração do sistema é simples com uma completa documentação disponível para o protocolo @Track. O 
protocolo @Track embarcado é repleto de recursos, suporta uma ampla variedade de relatórios, incluindo 
emergência, violação de áreas ou pontos geográficos, alerta de bateria fraca, entre outros, sua posição é GNSS 
programavél.

Vantagens
Resistente à água

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

Protocolo @ Track embarcado, cheio de recursos incorporados

Antenas GSM/GNSS internas

Botão de funções do tamanho de um polegar permitindo um alerta de emergência fácil ou con�gu-

ração instantânea de geo-fence

Baixo consumo de energia, longa autonomia em standby com bateria interna

Acelerômetro de 3 eixos para a controle de energia e detecção de movimento

gerenciamento de energia completa, pode ser conectado à alimentação DC externa ou em bateria

certi�cados CE/FCC

• Suporte GNSS múltiplo com Chipset u-blox M8
• Feedback com vibração con�rmando uma operação bem sucedida do botão
• Resistente à água
• Botão do tamanho de um polegar permitindo um Alerta de Emergência fácil ou 

con�guração instantânea do Geo-fence

• Gerenciamento de energia completo
• 400 Horas de standby, até 200 dias de standby com bateria acessória externa



Especi�cações GSM

Performance GNSS (utilizando GPS e GLONASS)

Interfaces

Especi�cações Gerais

Protocolo de interface aéra

Protocolo de 
Transmissão TCP, UDP, SMS

Relatório de 
Tempo Agendado

Relatório da posição e status de acordo com o 
os horários pré-estabelecidos

Geo-fence Suporta até 5 regiões de geo-fence internas

Relatório de 
LIGADO/
DESLIGADO

Informa quando o dispositivo está ligado/
desligado

Alarme de baixa 
energia Alarme para indicar baixo nível da bateria

Alarme de 
Emergência/SOS

Alarme SOS quando a tecla função é 
pressionada

Alarme especial Alarme especial baseado em entrada (input) 
digital

Detecção de 
Movimento

Alarme de movimento através de um 
acelerômetro de 3 eixos

Tipo de Receptor 
GNSS Mecanismo 72-canal u-blox M8

Sensibilidade

Autonomia: -147 dBm
Hot start (arranque quente): -155 dBm
Rastreamento e Navegação: -162 dBm
Reaquisição: -160 dBm

Precisão da 
posição

Autonomia: < 2.5m CEP
SBAS: 2.0m CEP

TTFF
(em céu aberto)

Cold start (arranque à frio): 30s em média
Warm start (arranque morno): < 28s
Hot start (arranque quente): < 1s

Inputs (entradas) 
Digitais

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

Botão de Energia Os botões de LIGA/DESLIGA podem ser 
desabilitados pelo protocol de interface aéreo 

Botão Função 
com Feedback 
de Vibração

Alerta de Emergencia ou Geo-Fence 
instantâneo

Antenas GSM/
GNSS Somente internas

LED indicador GSM, GPS e status da bateria

Interface Mini 
USB

Para alimentação (energia) externa e 

Dimensões 68.5mm*38.5mm*23.5mm

Peso 60g

Bateria Interna Polímero de Lítio(LI) 1300 mAh

Tempo de 
Standby

Sem relatar: 400 horas
5 minutos relatando: 140 horas
10 minutos relatando: 180 horas

Resistência à água Compatível com IPX5

Tensão de 
carregamento 5V DC

Tensão da 
bateria interna 3.5V à 4.5V DC

Temperatura de 
Funcionamento -20°C ~ +55°C

Frequencia

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 Class II RBER 2% (-107 dBm)

Estabilidade de 
frequência < 2.5 ppm

Erro em 
frequência 
Máxima

±0.1 ppm
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