
b.Alert mobile  

b.Alert kamyondaki yükünüzü her türlü gasp ve saldırıya karşı 
korur: hırsızlar,  sığınmacılar - insan tacirlerinden yardım almış 
olsunlar veya olmasınlar - kaçakçılar… Kullanımı kolay ve farklı 
çekici ve treylerler arasında rahatlıkla taşınabilir.   Yükünüz 
hırsızlık, yok olma veya hasara karşı güvende olacak ve 
sürücünüz korunduğunu bildiğinden kendini daha fazla 
emniyette hissedecek.

 

 b.Alert kamyon yüküne yapılacak istenmeyen müdahaleleri algılayan akıllı bir alarm sistemidir. 
Temelinde dış titreşim ölçümleri ve bu ölçümleri inceleyen patentli bir teknoloji yatar. Bu teknoloji 
sadece gerçek müdahalelerin algılanmasını sağlayarak uyarı verir.

b.Alert evrensel olarak kullanılabilir. Treyler sert veya yumuşak kaplı olsun, saldırı arkadan, yandan 
veya üstten yapılsın, yüke yapılan istenmeyen müdahale için uyarı verilecektir.

b.Alert’in kurulumu kolaydır. Beş dakikadan kısa bir süre içinde ana birimi kasaya yerleştirilir, 
antenler bağlanır ve sigara çakmağı gibi geleneksel bir güç kaynağı ile çalıştırılır. Sistem 12V ve 
24V sistemlerle çalıştığından, sürücünün yanlış bağlantı yapma gibi bir sorunu yoktur.

b.Alert isteğe bağlı bir alarm sesi verir. Kullanıcı iki aşamada, dahili bir sesli uyarıcı ve cep telefonuna 
bir mesaj veya 0-12V’lik 3 adet ikili çıkış yoluyla başka bir alarm arasında seçim yapabilir. Bunlar 
korna veya ışıklara bağlı rölelere bağlanabilir...

b.Alert’in kullanımı kolaydır. Sensörler treylere yerleştirildikten ve kamyon yola çıktıktan sonra, sistem 
otomatik olarak etkinleşir.  Sürücünün başka bir şey yapmasına gerek yoktur.

b.Alert sıralı kayıt da yapmaktadır. Yükle ilgili her müdahale ve sürücünün yaptığı her şey kaydedilir. 
Örneğin yükleme veya boşaltma sırasında sürücünün sistemi devreden çıkarması kaydedildiğinden 
sürücü de kontrol edilmiş olur. Bundan daha da önemlisi, yolculuk sırasında hiçbir müdahale 
algılanmazsa, polis veya gümrük memurları için yükün değişikliğe uğramadığı konusunda net bir kanıt 
sağlanmış olduğundan, sınırlardaki kontrollerin önüne geçilebilir.
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işlevsellik
 

Ana Birim  

 

Uzak Birimler  
2 uzak birim mevcuttur. Yeni bir treyler eklendiğinde, bunların şasiye yerleştirilmesi gerekir.  Böylece, 
treyler tamamıyla dolu veya mühürlenerek kilitlenmiş olsa bile, korumayı dışarıda bir yere yerleştirmek 
kolay olur.  Sensörler mıknatıslarla birbirlerine bağlanır ve 28 kg’lık bir güce dayanabilirler.  

Uzak birimler kamyon durduğunda otomatik olarak çalışmaya başlar. O sırada saldırıya karşı korumaya 
gerek duyulmadığından, kamyon yürüdüğünde çalışmalarını durdururlar. 

Gerektiğinde birimlerin pilleri sürüş sırasında kasanın içinde şarj edilebilir.

Teknik özellikler  

© Telif Hakkı 2011  Kassandra NV. Buradaki bilgiler bildirim yapılmadan değiştirilebilir. Kassandra Ürünleri ve hizmetleri için garantiler 
bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık ve seçik garanti bildirimlerinde yer almaktadır. Burada verilen hiçbir bilgi ek bir garanti olarak 
yorumlanmamalıdır.  Kassandra NV buradaki teknik veya yazım hataları veya eksikliklerden sorumlu değildir.

Ana Birim: 190 x 20 x 65 

Uzak Birim: 120 x 120 x 120  

Kabin Sensorü: 110 x 60 x 40 

 6—30 V otomotiv  

Isı -30—60 °C. Kasadaki nem 0—50%, Dış nem 0—100%.

Ana birimin donanım ve bellenimi daha sonraki sürüm ve uzantılarla bir üst düzeye 
geçebilir  

CE İşaretli (Europe) EMC Yönergesi  

Sistem profesyonel kullanımla kısıtlıdır.  

4 LED ve 4 düğme
 

USB tuşlarını programlamak için Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ile çalışır. 

Bir yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne göre değişiklik gösterir. 

Ana birim kamyonun kabinine yerleştirilir. Uzak birimlerle iletişim için kullanılan antenler ve 
cep/araç telefonları uygun bir yere yerleştirilir ve sigara çakmağı gibi geleneksel bir güç 
kaynağından çalıştırılır.  Sistem 12V ve 24V sistemlerle çalıştığından, sürücünün yanlış 
bağlantı yapma gibi bir sorunu yoktur.  İncelemeye kabin sinyallerini dahil etmek için bir kabin
sensörü de monte edilir.

Sürücü, telefon numarası, alarm tipleri, alarmın zamanlaması gibi kişisel ayarlarının bulunduğu 
bir taşınabilir belleği yerleştirir… Taşınabilir bellekte, aynı zamanda, kamyonun faaliyetlerinin 
kayıtları da bulunur. Bellek ofiste kullanıcı dostu bir programla programlanır.  Bu şekilde, 
sürücü ayarlarla oynayamaz ve kamyon sahibi %100 kontrolü elinde bulundurur. 

Ana birim çalıştırıldığında tüm gerekli iletişimleri ve analizleri sağlar. 

Ana birimin ön kısmında sürücü için basit ve açık bir menü içinde 4 düğme ve LED 
yerleştirilmiştir. Sürücü buradan sistemin durumunu görebilir, bir alarmı tekrar başlatabilir veya, 
yükleme veya boşaltma durumlarında yükü açması gerektiğinde, alarmı etkisizleştirebilir.

Boyutlar

Güç

Çalışma ortamı

Bir üst düzeye geçebilme 

Ürün sertifikasyonu

Kontrol paneli

Yazılım

Garanti




