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BR
O rastreador GPS é adequado para qualquer 
tipo de aplicação móvel de baixa velocidade, 
tais como: trailers, semi-trailers, containers, 
toaletes móveis, plataformas aéreas, geradores, 
guindastes, equipamento alugado, etc..

Com o dispositivo GPS TWO você pode localizar 
cargas deixadas em espaços abertos esperando 
para serem transportadas, permitindo uma 
vantagem logística e a segurança das cargas 
deixadas em áreas remotas ou não seguras.
O GPS-TWO tem alimentação autônoma por 
bateria, sem necessidade de ser ligado à rede 
de energia e portanto muito simples de instalar.
O GPS-TWO é um meio poderoso para 
transmitir informações obtidas do GPS, através 
do modem integrado GSM/GPRS com antenas 
internas.

As dimensões são extremamente pequenas 
em uma caixa IP68 robusta, que permite sua 
instalação com abraçadeiras e parafusos, 
ou aplicando um imã diretamente sobre as 
mercadorias a serem controladas.

O GPS-TWO transmite sua posição sempre 
que ele for movido de sua localização anterior, e 
verifica quaisquer deslocamentos significativos. 
Ele minimiza o consumo da bateria garantindo 
desempenho durante longo tempo e baixa 
manutenção.
 
No serviço Web Vision Cloud ficam disponíveis 
as informações de:
- Os últimos dados de posição que ele
 recebeu do satélite
- Mapa completo da frota sob controle
- Histórico de viagens
- Há disponíveis integrações personalizadas
 para gerenciar limites digitais ou sinal
 analógico externo (nível, alarmes, etc.)

EN
GPS tracker suitable for any type of mobile 
application slow-moving, such as: trailers, semi-
trailers, swap bodies, containers, roll-off, toilet hire, 
aerial platforms, generators, cranes, equipment 
rental, etc..

With the GPS TWO device you can locate loads 
left in open spaces waiting to be handled, allowing 
a logistical advantage and safety for loads left in 
remote areas or unsafe.
GPS-TWO is energetically battery autonomous, 
without need to be fed, so simple to install.
GPS-TWO is a powerful means of transmitting 
information obtained from the GPS, through the 
GSM/GPRS integrated modem with inside antennas.
 
The dimensions are extremely small in a rugged 
IP68 enclosure, which allows its installation with 
bracket and screws, or by applying a magnet directly 
on the goods to be controlled.
 
GPS-TWO transmit its position every time it is
moved from its previous location, and check
any significant shifts. Minimizes the consumption
of the battery ensuring long life time performance 
and low maintenance.
 
In the Web Vision Cloud service are available the 
informatios of:
- The last data received satellite position
- Full map of the fleet under control
- Historic trips
- Custom integrations are available for manage 
digital thresholds or analog external (level, alarms, 
etc.)

Posição por satélite instantânea
Real time satellite location

Ideal para locação de
 equipamentos de grande porte

Ideal for large
equipment rental

Marcos históricos sobre
Historic trips

Gerenciamento de dados
Data management Mapa - Map Mapa da frota - Fleet map
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GPS TWO
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Web Vision:

É uma plataforma de software que permite 
gerenciar facilmente módulos GSM e 
sistemas de aquisição de dados via web. 
O software está disponível na internet e 
não envolve qualquer instalação no cliente. 
Isso reduz os custos de hardware e software e limita 
drasticamente os riscos com ativos imobilizados 
(aplicações, instalações de computadores, pessoal 
técnico, etc.)

Os dispositivos remotos se comunicam 
através de servidores WebVision através de 
mensagens SMS ou conexão GSM/GPRS. 
Os dados são armazenados nos servidores 
WebVision e ficam disponíveis em tempo real 
para consulta em forma tabular ou gráfica. 
Se necessário, os dados coletados podem ser 
exportados para um servidor de cliente. O acesso 
ao sistema é feito através de um navegador 
internet e é protegido por nome de usuário e senha. 
Os servidores WebVision estão localizados em 
um data center com redundância e infra-estrutura 
segura, de forma a garantir a disponibilidade 24 
horas por dia, 365 dias por ano com backup diário 
dos dados.

      EN

Web Vision:

is a software platform that allows you to easily 
manage GSM modules and web data systems 
acquisition.
The software is internet available and does not 
involve any installation at the customer.
This reduces hardware and software costs and 
drastically limit the risks one time costs of start-up 
(applications, computer facilities, technical staff, 
etc.)..

The remote devices communicate with WebVision 
servers through SMS messages or GSM/GPRS 
connection.
The data are stored on WebVision servers and 
are available in real time for a tabular or graphical 
form consultation.
If required, the acquired data can be exported to a 
customer server. The system access is done with 
a standard internet browser and is protected by 
username and password.
The WebVision servers are located in a data 
center with redundant and secure infrastructure, 
so as to ensure availability 24 hours a day, 365 
days a year with daily data backup.

Alimentação
Power supply

Bateria de Lítio não recarregável, 3,9V 8Ah tamanho C 
Non-rechargeable lithium battery pack, 3.9V 8Ah size C  

Entradas
Inputs

1: entrada digital ou analógica, configurada a partir da sala de controle
1: digital or analogic input, set from the control room

Modem
Modem

Modulo quadribanda GSM/GPRS GSM850/900/1800/1900 
GPRS classe 12 com stack TCP/IP integrado
estação móvel classe B 
Modulo Air Prime SIERRA WIRELESS
GSM/GPRS quadband module GSM850/900/1800/1900
GPRS class 12 with stack TCP/IP integrated
mobile station class B
SIERRA WIRELESS Air Prime Module

Gps
Gps

Receptor GPS de 16 canais - Protocolo NMEA-0183 V2.3, RCTM 
Sensibilidade –157dBm; Precisão 2,5m CEP 5m SEP - Tempo de Start-up 
Recuperação: < 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 e erro
Performance, error

Software proprietário usado no receptor GPS ; max 10% ajustável 
Software proprietário usado no odômetro; max 2,5% ajustável
Software owner use with GPS receiver ; max 10% adjustable
Software owner use with odometer ; max 2.5% adjustable

Peso
Weight 150 gr ~

Proteção
Protection IP68

Temperatura de operação
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


