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BR
Sistema de controle remoto GSM/GPRS e 
rastreador GPS de veiculo adequado para 
qualquer tipo de necessidade para aplicação 
automotiva profissional.

O GPS ONE é um meio poderoso para se 
transmitir informações coletadas pelo GPS e 
das entradas digitais e analógicas disponíveis. 
Baseado na posição fornecida pelo satélite, 
calculada em tempo real, o dispositivo pode 
executar processamento muito preciso das 
informações e fazer interpolações lineares 
transmitindo dados precisos e completos  
Tem entradas analógicas e digitais 
dedicadas a finalidades especificas, como 
a aquisição de informações necessárias 
e sua transmissão em modo GPRS. 
Das entradas analógicas e digitais se podem 
obter dados e/ou alarmes e configurar recursos 
avançados como:
contagem, verificação de níveis, distancia 
media, chave da ignição inserida, verificação 
de paradas, roubo / abastecimento em postos 
de gasolina, etc.

Pelo serviço Web Vision na nuvem, é possível 
obter as seguintes informações:

- Posição dada pelo satélite em tempo real
- Estado em tempo real das entradas
 analógicas e digitais
- Velocidade e variações de caminho
 em tempo real
- Histórico de percurso do veiculo
- Cálculos da distancia media
- Reabastecimento e roubo com leitura
 opcional do indicador de nível de combustível
- Histórico de viagem

EN
GSM/GPRS Remote control system and GPS 
vehicle tracker suitable for any kind of need for 
professional automotive.

GPS ONE is a powerful means of transmitting 
acquired information from the GPS and the digital 
and analog inputs available.
Based on the satellite position, calculated on real 
time, the device is able to very precise perform 
processing and linear interpolations transmitting 
accurate and complete data
There are analog and digital inputs dedicated to 
specific purposes so as to acquire the required 
information and send in GPRS mode.
From digital and analog input you can get the data 
and/or alarms and configure advanced features 
such as:
counting, checking levels, average distance, 
ignition key inserted, check the stops, theft / filling
stations, etc..

By Web Vision service cloud it’s available all the 
informations:

- Real time satellite position
- Real time state of the digital
 and analog inputs
- Real time velocity and path variations 
- Historical vehicle path
- Calculations on average distance
- Refilling and theft
 (with optional level gauge)
- Historic trips

Posição por satélite instantânea
Real time satellite location

Velocidade instantânea 
e variações sobre o caminho

Instantaneous speed
and path variations

Marcos históricos sobre
Historic trips

Gerenciamento da frota
Fleet management Mapa - Map Mapa do cliente - Customer map
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GPS ONE

      BR

As funções do GPS ONE com Web Vision 
são:
-Visualização do mapa de cada rota

-Visualização de cada trecho do percurso médio, velocidade

 e tempo, numero de viagens

-Visualização da distancia

-Consulta de histórico de rota

-Visualização do consumo médio *

*Recurso disponível com sonda de nível especial inserida no tanque

-Visualização atualizada da posição do veiculo em tempo real
 no mapa

-Visualização instantânea da velocidade e distancia

-Visualização atualizada da posição da frota em tempo real
 no mapa

-Gerenciamento da frota e otimização das entregas

-Manutenção e alertas no carro, revisões, licença, leasing

-Sinal de veiculo em movimento fora do tempo permitido

-Sinal de veiculo em movimento fora da área designada

      EN

The GPS ONE functions with Web Vision are:
- View map of each route
- View on each leg of the average distance, speed,
 durability, trip
- View the distance
- Historic route consultation
- View of average consumption*
*Available feature with a special level probe inserted in the tank

- Updated view of the vehicle position in real time
 on the map
- View of instantaneous speed and distance
- Updated view of the fleet position in real time on the map
- Fleet management and deliveries optimization
- Maintenance and car service alerts, reviews, license,
 leasing
- Signal vehicle movement outside of time permitted
- Signal vehicle movement outside the assigned area

Alimentação
Power supply 8-36Vdc

Entradas digitais
Digital Inputs

2: entradas digitais 
1: contado do odômetro 
1: contato da chave de ignição
2: digital input
1: input for odometer contact
1: KEY contact

Entradas analógicas
Analogical Inputs

1: 0 - 10Vdc ou 4-20mA configurável com jumper interno ANA 1 e ANA 2
1: 0 - 10Vdc o 4-20mA settable with internal jumper ANA 1 - ANA 2

Entradas seriais
Serial Interface

RS232 V.24 o RS485 (especificar no pedido)
RS232 V.24 or RS485 (require model in the order)

Consumo
Absorption

<20mA / 24Vdd stand by
<75mA / 24Vdc Registrado e não conectado com GPS ativo
<300mA / 24Vdc Conectado a transmissão em GPRS e GPS ativo
<20mA / 24Vdd stand by
<75mA / 24Vdc Registered not connected with GPS active
<300mA / 24Vdc Connected GPRS trasmission with GPS active

Modem
Modem

Modulo GSM/GPRS quadriband GSM850/900/1800/1900 
GPRS classe 12 com stack TCP/IP integrado 
Estação móvel classe B 
BGS5 JAVA CINTERION
GSM/GPRS quadband module GSM850/900/1800/1900
GPRS class 12 with stack TCP/IP integrated
mobile station class B
BGS5 JAVA CINTERION

Gps
Gps

Receptor GPS de 16 canais - Protocolo NMEA-0183 V2.3, RCTM 
Sensibilidade –157dBm; Precisão 2,5m CEP 5m SEP - Start-up Time 
Hangup: < 3,5 s - Reinicialização: 33 s - Start: 34 s
GPS receiver 16 channels - Protocol NMEA-0183 V2.3, RCTM
Sensibility –157dBm; Precision 2.5m CEP 5m SEP - Start-up Time
Hangup: < 3.5 s - Restarting: 33 s - Start: 34 s

Desempenho, erro
Performance, error

Software proprietário com receptor GPS ; máx 10% ajustável 
Software proprietário com odômetro; máx 2,5% ajustável
Software owner use with GPS receiver ; max 10% adjustable
Software owner use with odometer ; max 2.5% adjustable

Sistema operacional
Operating system JAVAJ2ME

Backup
Backup

Bateria interna de Lítio recarregável 1500mAh 3,6V; controle de carga da bateria integrado
Internal lithium battery rechargeable 1500mAh 3.6V ; integrated battery charge control

Dimensões (LXPXA)
Dimension (WXDXH) 117.5x62x42.5 mm

Peso
Weight 300 gr ~

Proteção
Protection IP30

Conexões
Connections

Conexões de antena externa mediante solicitação: 
PLUG-IN Minifit fêmea 20P para I/O; PLUG-IN Microfit femea 6P para serial 
FME M para antena GSM
On request external antenna connections:
PLUG-IN Minifit female 20P for I/O ; PLUG-IN Microfit female 6P for serial
SMA F for GPS antenna ; FME M for GSM antenna

Temperacura
Working temperature -30°C +75°C

Características Técnicas - Technical Features

Web Vision é também Web Visão Celular
Web Vision is also Mobile Web Vision Rua Angaturama, 51 – São Paulo/S.P. - CEP 04164-010 - Telef. 11 29406266 - sht@micropress.com.br


