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[/lommy capture]
Unik GPS-sändare utan batteri för spårning av trailers, husvagnar och 
mycket mer

Liten och prisvärd spårsändare som får ström från bakljus, bromsljus och blinkers
GSGroup erbjuder nu en lösning på problemet med att spåra t.ex släp och husvagnar mm. Lommy 
Capture är en unik och patenterad GPS-sändare som lagrar ström från bakljus, bromsljus och 
blinkers när någon av dessa är aktiverade. Det innebär kontinuerlig och långsiktig spårning. Lommy 
Capture är dessutom enkel att montera.

Enhetens unika "SuperCaps" lagrar 
ström direkt från broms-, blinkers och 
positionsljus.

Ingång Blinkers Positionsljus

Lommy  
Capture kan monteras i 

bakljuset mm

Bromsljus



[avancerad teknik som spårar 
under svåra förhållanden]

När Lommy Capture får ström från bakljusen kan enheten sända sin position i realtid. Om bakljusen 
inte används kommer Lommy Capture att generera ström från bromsljusen och blinkers för att sända 
sin position med regelbundna intervaller. Detta är en smart lösning för spårning, även under svåra 
förhållanden. Den unika designen garanterar att annan elektronik inte påverkas negativt.

[Webbaserat] 

Få en fullständig översikt över alla dina Lommy Capture-
enheter via vår webbaserade lösning. Om du redan har andra 
produkter från GSGroup så använder du samma inloggning 
och ser allt på samma sida. 

[symboler] 

Varje gång enheten får impulser så visas nedan symboler 
direkt i kartvyn.

Positionsljus Blinkers Rörelse Bromsljus

[vattentät] 

> Lommy Capture är vattentät IP65.
> Vid montering måste krympslang användas över

kablarna

[gps] 

GPS-enheten ger möjlighet till positionering i 
realtid och vi sparar historiken för dig upp till 7år. 

[så här lagrar vi strömmen] 

När någon av strömkällorna används, lagras strömmen 
i "SuperCaps". På detta sätt kan strömmen försörja 
GPS-sändaren över tid.

Energi lagras

Positioner sänds 

[garanti] 

5 års garanti under följande villkor:

> Giltigt abonnemang hos GSGroup AB
> Ingen fysisk skada
> Inga vattenskador i kapslingen*

* Kablarna är synliga, och måste skyddas
för att förhindra fukt genomträngning in till
kapslingen.
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Lommy Capture 
IP65
Storlek
54x43x20 mm

När blinkers används sänder enheten sin position med 
(2-8 minuters intervall)

När bromsen används sänder enheten sin position med 
(2-8 minuters intervall)

När positionsljuset används sänder enheten sin position 
med (1-2 minuters intervall)

Ingen strömförsörjning:
Ger enheten sin position var 12: e timme, dock max. 2-3 
gånger. Därefter kommer enheten att vara urladdad.




