
Håll koll med SRT278 - en kompakt GSM/GPRS-enhet 
för fast fordonsinstallation och utrustad med  
GNSS-mottagare (såsom GPS, GLONASS).

Introduktion
SRT278 är en kompakt och mångsidig enhet för fordons- 
installation. Inbyggd GNSS- mottagare samt GSM/
GPRS-kommunikation möjliggör konstant övervakning av 
ett fordon. Och med tre I/O-portar kan du anpassa SRT278 
till exakt de behov du har. SRT278 kan strömmatas direkt 
från bilbatteriet alternativt från separat batteri.

Larmknapp 
SRT278 kan anslutas till en larmknapp som monteras på 
instrumentbrädan. Med ett tryck på larmknappen skickas 
information till en larmcentral om vem den nödställde är 
och vilken position personen har.

Kartspårning
Enheten kan konfigureras att löpande rapportera sin  
position via GPRS.  Låt SRT278 rapportera till en kart- 
spårningstjänst och du kan följa enheten i realtid. Du kan 
även se positionshistorik, d.v.s. var enheten startade  och 
stannade samt hur enheten har rört sig under en specifik 
period. Kontakta SRT för vidare information. 

Körjournal
Anslut SRT278 till en körjournalsknapp som monteras på 
instrumentbrädan. Föraren har då möjlighet att välja om 
resan ska loggas som privat- eller  tjänsteresa. När en kör-
journal i efterhand ska  genereras kan detta göras med tydlig 
uppdelning av privat- respektive tjänsteresande. Och använt 
till sammans med en webbaserad spårningstjänst kan du 
även smidigt exportera körjournalen till Excel- filformat.

Montering
SRT rekommenderar att installation utförs av  auktoriserad in-
stallatör. Kontakta SRT för information om rekommenderade 
installatörer samt beställning av installation.

•    Utvecklad i Sverige
•    Högtalare och mikrofon
•    Quadband GSM/GPRS
•    GPS/GLONASS/Galileo
•    Geofencing
•    Kan generera hastighetsvarningar
•    Kostnadseffektivt dataprotokoll
•    Kan kopplas till billarm
•    Kan kopplas till alkolås
•    Tålig aluminiumkapsling
•    Drivs med 12-36 VDC
•    Lätt och behändig 100x59x24mm

SRT278

Scandinavian Radio Technology AB
Krossgatan 18 
162 50 Vällingby 

Kontakta oss
Tel 08 - 620 29 60
E-post sales@srt.se

Läs mer om SRT278 på SRT:s hemsida, www.srt.se.
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