
GEOLOCKER COMPACT  

Het DRAADLOZE GPS Track & Trace systeem waarmee u altijd weet waar uw 
waardevolle eigendommen zijn. U stelt zelf in hoe vaak u hier meldingen van krijgt. 

Met de Geolocker Compact weet u precies waar uw eigendom is. Met behulp van een timer stelt u zelf in 
hoe vaak u een melding krijgt waar uw eigendom zich op dat moment bevindt. Dit kan bijvoorbeeld per 
minuut, per uur, per dag of per maand zijn. Met dit draadloze GPS Track en Trace systeem weet u altijd waar 
uw waardevolle eigendommen zijn. een hele geruststelling! 

 

    

 

Daarom kiest u voor een GeoLocker Compact 

 Het meest betrouwbare autonome GPS volgsysteem 
 Ideaal voor het volgen van uw mobiele eigendommen zonder eigen stroomvoorziening 
 U stelt zelf in hoe vaak u een melding krijgt van de actuele locatie van uw eigendommen (Time 

Trace) 
 Draadloos, dus eenvoudig te plaatsen. Geen ingewikkelde installatie 
 Gemakkelijk over te zetten van het ene naar het andere object 

Een draadloos GPS Track en Trace systeem, niet afhankelijk van 
stroomvoorziening 

De Geolocker Compact is de meest voordelige oplossing voor het volgen van waardevolle eigendommen 
zonder eigen stroomvoorziening. Het GPS volgsysteem is geheel draadloos en dus niet afhankelijk van de 
stroomvoorziening van het te volgen object. De Power-pack heeft een stand-by tijd van 10 Jaar. In het stan 

U stelt zelf in hoe vaak u een melding krijgt van de actuele locatie van uw object 
met TimeTrace 

U kunt zelf instellen hoe vaak uw GeoLocker zich meldt. Dit doet u in uw online account. Standaard stuurt 
de GeoLocker zijn positie 2x per dag dit is te wijzigen naar bijvoorbeeld 1x per minuut of zelfs 1x per week, 
natuurlijk gaat dan de power-pack veel langer mee. Omdat de power-pack nauwelijks zelfontlading kent 
(zoals  bijvoorbeeld een mobiele telefoon) kunt u precies uitrekenen wat dan de te verwachten levensduur 
van de Power-Pack is. De levensduur van de Power-Pack wordt aangegeven in uw online account. De 
positiehistorie wordt daar 3 jaar voor u bewaard. Dit overzicht is ook te importeren binnen uw eigen 
administratie. 



De Geolocker Compact is geschikt voor het volgen van bijvoorbeeld 

- verhuurobjecten - aggregaten 
- bouwketen - zeilboten 
- containers - sloepen 
- goederen, bijvoorbeeld flight cases - caravans 

Productspecificaties GeoLocker Compact 

- Lithium Thionyl Batterij 14000 mAh 
- GPS : FASTRAX 
- GSM : Quadband GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 
- 3-axis bewegingssensor 
- Waterdicht IP 67 
- Afmetingen 85 x 56 x 41 mm 
- Temperatuurbereik -30 tot +85 graden 
- Ingebouwde temperatuur sensor 
- Gemaakt en ontwikkeld in Nederland 

In / Uitgangen : 
- Optie 2x Digitale uitgang 

Eigenschappen GeoLocker Compact 

 Geheel draadloos systeem daarmee niet afhankelijk van de stroomvoorziening van het te volgen 
object. 

 Eenvoudig te plaatsen in het te volgen object, installatie niet nodig
 Het systeem kan eenvoudig van object naar object worden verplaatst.
 Lithium Thionyl batterij met een extreem hoge capaciteit die uit zichzelf nauwelijks leeg loopt. De 

spanning is na 10 jaar nog 99,7%.
 In het standaardprofiel (2x per dag een positie) is de batterij meer dan 4 jaar operationeel.
 Zonder abonnement, u betaalt wat u verbruikt.
 Voordeelbundel : 150 credits (1 credit = 1 locatie update / positie)
 Een online account waar u zeer eenvoudig de locatie van al uw objecten kunt zien.
 Timetrace: met behulp van een timer stelt u zelf in hoe vaak u een melding krijgt waar uw object

zich op dat moment bevindt.
 Routeplanning. Heeft u meerdere objecten en hebben deze bijvoorbeeld onderhoud nodig dan is

onze planningtool handig; de route naar een object wordt eenvoudig berekend.
 SMS en email alarmen
 Monitoren van Temperatuur
 Alle instellingen zijn via de website aan te passen naar uw eigen wensen.


