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SRT341
SRT341 är en spårningsenhet för fast
fordonsinstallation och är utvecklad för
hantering av komplexa larmförfaranden.




Användningsområden




SRT341 kan kopplas till fordonets interna larm. Går
larmet så väcks enheten och larmar externt till en
server eller i form av ett SMS. Används dessutom
en spårningstjänst så går det att följa fordonet i
realtid.
SRT341 kan användas för miljö- och
larmövervakning i såväl fordon som fastigheter
genom anslutning till t ex temperatur-, fukt och IRsensorer. Den kan även kontrollera extern
utrustning med hjälp av interna reläer.

Larmhantering för nödsituationer
SRT341 är utvecklad för att kunna hantera
komplexa larmförmedlingsprocedurer. Den kan
installeras i fordonet tillsammans med en
alarmknapp.
Precis som hos övriga larmprodukter i SRT:s
produktflora skickas vid larmsituation ett
meddelande med information om din position och
identitet till din förvalda larmmottagare/larmcentral.
Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp. Om SRT341
är ansluten till högtalare och mikrofon så kan
larmcentralen lyssna med i händelseförloppet och
kommunicera med den nödställde. Detta möjliggör
snabb respons och tillkallande av lämpliga
hjälpinsatser. SRT341 är kompatibel med samtliga
Sveriges större larmcentraler.
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Inbyggd skak- och rörelsedetektering
4G med VoLTE (Voice over LTE) och 2G
GSM/GPRS/EDGE
Nano-SIM (4FF)
Anslutning för externa GSM- och GNSSantenner
99 kanalers simultan
GPS/GLONASS/Galileo-mottagare
Anslutning till högtalare och mikrofon
Anslutning till IR-sensor, tempsensor,
fuktsensor, magnetslinga m m
9-36 VDC-matning med inbyggd
batteribackup
Mått 95x77x30 mm

Höghastighetsdata och
kartspårning
SRT341 kommunicerar via 4G-nätet (med möjlighet
till GSM-backup), vilket innebär högre hastigheter
vid dataöverföringar, bättre nätverkstäckning och
ökade möjligheter att använda SRT341 i
realtidsapplikationer. SRT341 kan kopplas mot ett
flertal olika spårningsapplikationer.

Externa anslutningar
SRT341 har ett flertal anslutningsmöjligheter för
extern utrustning. Utöver anslutning till en
alarmknapp har SRT341 nio digitala ingångar som
kan kopplas till en rad olika externa utrustningar
och sensorer. SRT341 har även stöd för två
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Omfattande
rapporteringsmöjligheter
SRT341 kan skicka sina rapporter simultant till upp
till 3 persistenta TCP-mottagare, upp till 10 ickepersistenta TCP/UDP-mottagare och upp till 10
SMS-mottagare. Rapportformat är valbart för varje
mottagare och fullt kompatibla med SRT:s övriga
larmprodukter.

Tillbehör
GSM/4G-antenn, GNSS-antenn, alarmknapp,
kablage, högtalare, mikrofon, IR-sensor, fuktsensor,
temperatursensor.
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reläutgångar samt två analoga ingångar för
anslutning till sensorer med analoga utsignaler.

