
NAVSKY NOVA GPS RENDSZER M SZAKI LEÍRÁSA 

1. A gépjárm be szerelt mobilegység segítségével a gépjárm  helye, illetve helyzete meg-

    határozható, mivel a diszpécserközpontból küldött parancs hatására válaszinformációként

    a mobilegység azt bármely id pontban megadhatja, amit aztán a térképes diszpécser 

    szoftver az operátor számítógépes monitorán - közel valós id ben - megjelenít.

2. A Secret Control GPS Kft. 24 órában m köd  technikai üzemeltetésért felel s osztályt

    alkotó 3 f  felel a diszpécser központba telepített eszközök m ködéséért, szolgálat 

    ellátásának szünetmentességéért.

3. A mobilegységekben elhelyezett 4 Mbites memóriába, valamint a diszpécserközpontban

    m köd  szerverszámítógépen az adatok naplózásra kerülnek, így garantálható, hogy 

    biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítótársaságoknak az igényelt anyagokat át 

    lehet adni. 

4. A szerver számítógép mobilegységr l küldött adatokat folyamatosan naplózza.

    A gépjárm be szerelt mobil egység úgy van beállítva, hogy a riasztásjelzés megsz néséig,

    de minimum 30 percen keresztül legalább 2 percenként a diszpécser szolgálatnak folyama-

    tosan friss pozíció adatokat küld.

    A pozíció adatok a következ ket tartalmazzák:

- a gépjárm  ajtajainak állapota (motortér és csomagtér ajtók is) 

- motor állapota (járó, álló)

- akkumulátor állapota (kapocsfeszültség) 

- járm  pillanatnyi földrajzi pozíciója (WGS84 koordináta rendszerben)

    A diszpécser szolgálat szerverszámítógépe naplózza az intézkedés megkezdésének idejét, 

    az intézked  diszpécser kódját, az intézkedés során történt telefonhívásokat, illetve a mobil

    egység és a diszpécser szolgálat által kiküldött parancs listát.

5. A gépjárm be szerelt mobilegységek pozíció küldésének mintavételének gyakorisága úgy 

    állítható, hogy a gépjárm  mozgása figyelemmel kísérhet  legyen. 

6. A gépjárm be szerelt mobilegység szabotázs védett kivitel , a szabotázsjelzést a diszpé- 

    cserszolgálat felé jelzi, amely jelzést a diszpécser a felhasználó felé továbbít.

    A szabotázsjelzés t rlését az intézkedési utasításnak megfelel en a diszpécser csak a

    szakm helyben végrehajtott ellen rzés után végezheti.

    Mivel a diszpécser szolgálat szerverszámítógépe minden kimen  és beérkez  adatot 

    naplóz, így a szabotázsjelzés és annak törlése is naplózásra kerül. 

7. A cégnél m köd  biztonságtechnikai igazgató a diszpécserszolgálat m ködését

    folyamatosan ellen rzi; a korábbi események és a b nüldöz  hatóságokkal történ

    konzultáció alapján - értesülve az újabb elkövetési módokról - folyamatosan módosítja

    a diszpécser intézkedési utasításait.
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8. A gépjárm be szerelt mobilegységben, valamint a diszpécser szerverszámítógépben

    megvalósított automatizmusoknak köszönhet en a rendszer m ködési zavarai kiderülnek,

    melyr l a diszpécser az ügyfelet tájékoztatja (a felügyelet meglétének és min ségének

    ellen rzése, lekérdezése). 

9. A gépjárm be szerelt mobilegység hatástalanítása két vagy három színt .

    Ezeknek megvalósításának módjai:

- ugrókódos távirányító és elektronikus kulccsal m köd  rablásgátlás 

- ugrókódos távirányító és kódbillenty zettel m köd  rablásgátlás 

10. A diszpécser szerverszámítógép a gépjárm vekbe szerelt mobilegységekr l érkez

    riasztásokat, jelzéseket figyeli (amelyek egyben állapotjelentések is); amennyiben adott

    id n belül, adott gépjárm t l nem érkezik jelzés, abban az esetben a szerverszámítógép

    kezdeményezi a mobilegység állapotellen rzését. Ha az állapotellen rzés m szaki nem

    megfelel séget mutat, a számítógép jelez a diszpécsernek, aki az ügyfélszerz désben

    rögzített módon felveszi a kapcsolatot a gépjárm  tulajdonosával. 

    Mivel a diszpécser szolgálat szerverszámítógépe minden kimen  és beérkez  adatott 

    naplóz, így a m szaki nem megfelel ség közlése is naplózásra kerül. 

11. A gépjárm be szerelt mobilegységhez illeszked  relés beavatkozó egység segítségével

   a diszpécser szolgálatról -a megfelel  parancs kiadásával- be lehet avatkozni a gépjárm

   elektromos rendszerébe (a rendszerbe kötött fék-, vagy irányjelz  lámpák villogtathatók,

   bekapcsolhatók). 

   A mobilegységben szoftveresen és hardveresen megvalósított riasztó funkciói teljesítik

   a MABISZ „CTU6531” jelölés  riasztó m szaki követelményeit, mivel felügyelni képes 

   az emelésérzékelést, a beltéri mozgásérzékelést, héjvédelmet biztosít, saját akkumulátoros

   hangkeltésre alkalmas, érzékel i modulárisan cserélhet k és segédakkumulátoránál fogva

   autonóm tápellátást biztosít. 

   A tápfeszültség elvétele és újbóli visszaadása m ködésére nincs hatással, mivel m ködési

   paramétereit memóriájában tápfeszültség nélkül is meg rzi.

   A berendezés kialakításának köszönhet en alkalmas legalább 3 vagy több - a gépjárm

   er forrásának m ködéséhez szükséges - áramkör megszakítására.

   A gépjárm be szerelt mobil egység illetéktelen használat funkciója (második szint

   védelem) a gépjárm  motorjának leállítása után azonnal élesedik. 

   A gépjárm  rablásvédelmi funkciója (második szint  védelem) járó motornál az ajtó nyitása

   után 17 másodperccel élesedik. 

   A gépjárm be szerelt mobilegységekben megvalósított szoftverfunkcinak köszönhet en a

   gépjárm  héjvédelme (els szint  védelem) paraméterezhet en 45 másodpercen belül

   automatikusan élesedhet.
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Ha autóját ott szeretné találni, ahol hagyta... 

13. A gépjárm  a mobilegységhez csatlakozó relésegység segítségével képes a gépkocsi

   megállítására a diszpécserszolgálatról küldött parancs segítségével vagy autonóm üzemmód  

   segítségével is. 

14. Mivel a diszpécser szolgálat szerverszámítógépe minden kimen  és beérkez  adatott

   naplóz, így a szerviz üzemmódba kapcsolást és visszakapcsolást is naplózza, az id ponttal 

   és a parancsot kiadó diszpécser kódjával együtt. 

A GPS-hez kapcsolodó perifériák típusa: 

- élesít /hatástalanító WRS2 ugrókódos modul 

- Ericsson GM12/GM22 ipari GSM telefon 

- GT 431 bels térvédelem érzékel  (opció) 

- GT 434 emelésérzékel  modul (opció) 

- GT 435 ütésérzékel  modul (opció) 
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