
The Future is IN SIGHT

[mer informasjon] 

E: kundeservice@gsgroup.no  
T: (+47) 22 00 40 00 
w: onegsgroup.com

Unik GPS-tracker uten batteri for sporing av trailere og tilhengere m.m. 
Sporingsenheten får strøm fra bremmselys, blinklys eller kjørelys.  

GSGroup tilbyr nå en løsning på problemet med manglende strøm, når man ønsker å spore eller overvåke en  
trailer, tilhenger eller lignende. Lommy Capture er uavhengig av andre strømkilder, enheten er uten batteri, den 
har flere års levetid og monteringen er enkel.  
 
Lommy Capture er en helt unik og patentert GPS-enhet, som løpende lagrer strøm fra bremselys, blinklys og 
kjørelys, når en av disse aktiveres. Således kan enheten spores, selv om den ikke er koblet til en ekstern  
strømkilde. 

[/lommy capture] 

Enhetens unike “Supercaps” lagrer strøm 
direkte fra kjøre-, bremse- og blinklys. 

Ramme Blinklys Kjørelys

Lommy  
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Bremselys



[avansert teknologi sikrer sporing  
under alle forhold]

Når Lommy Capture får fast strøm fra kjørelyset kan den sende en posisjon ca. hvert 2. minutt og
forvandles dermed til en “live” tracker. Ved kjøring uten kjørelys, får enheten strøm fra andre strømkilder.  
Når blinklys eller bremselys benyttes, bruker Lommy Capture strøm herfra til å sende sin posisjon. 
En genial løsning for sporing og gjenfinning under selv de mest krevende forhold.  
Enhetens unike design sørger for at det sikrede objekts kretsløp ikke påvirkes. 

[web-basert] 
 
Få full oversikt over alle dine enheter via PC, nettbrett eller 
smarttelefon. Har du andre produkter fra GSGroup, benytter du 
samme innlogging. 

[symboler]  
 
Hver gang sporingen aktiveres av en påvirkning, vises dette 
med symboler i oversikten. 

Kjørelys Blinklys Bevegelse Bremselys

[vanntett] 
 
> Lommy Capture er vanntett - IP 65.  
> Ledningene skal krympefikses ved montering.  

[gps] 
 
GPS-modulen sikrer nøyaktig posisjon, f.eks. ved 
tyveri. Enheten lokaliseres med få meters  
nøyaktighet. 

[slik lagrer vi energien] 
 
Når energikilden (kjøre-, blink- eller bremselys er i 
bruk, lagres spenningen i “SuperCaps”, slik at  
energien kan brukes over en lengre periode. 

Energi lagres

Posisjoner 
sendes

[garanti] 
 
5 års garanti under følgende betingelser:
 
> Gyldig abonnement hos GSGroup AS
> Ingen fysiske skader
> Ingen vannskade* (kabler)

* Lommy Capture-enheten er vanntett IP-65.
Dog er ledningene synlige. Disse skal ved  
montering beskyttes for å forhindre fukt i 
enheten. 
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Lommy Capture 
IP65
Dimensjoner:
54x43x20 mm

Når blinklyset aktiveres, sender enheten sin posisjon
(2-8 minutters intervaller)

Når bremselyset aktiveres, sender enheten sin posisjon
(2-8 minutters intervaller)

Hvis kjørelyset er på, sendes posisjon ca. hvert annet 
minutt. 

Uten strømtilførsel:
Gir posisjon hver 12. time, dog maks. 2-3 ganger. Etter 
dette vil enheten være utladet.  


