
 SmartCar Rastreadores e Bloqueadores 

www.smartcar.ind.br 
(11) 2225-1448 ou (11)2093-4506 

Horário de atendimento de segunda a quinta das 8:00 as 18:00 e às sextas feiras das 8:00 as 17:00 

 

Segue abaixo as especificações técnicas: 

 

Rastreador GPS/GPRS/GSM/SMS - Smartcar PLUS  

  

- Escuta interna 

- Bloqueio (na bomba ou ignição ) por software, pela 

web ou por telefone 

- Rastreio por software, pela web, ou por SMS 

- opcionalmente com antenas internas ou externas 

- kit com antenas e  chicote (com fusivel de segurança e 

microfone no chicote) 

- Com função Anti - Furto (botão start) com aviso ao software e envio de sms ao 

proprietário 

    *pode ser acoplada ao alarme original do veiculo. 

- Com botão de Pânico (com comunicação com a central e/ou envio SMS(opcional)) 

- Entrada para bateria Backup(não inclusa) 

- Garantia de 1 ano (fabricação própria) 

- Compatível com rede GSM vivo, tim e claro (com configuração de apn também), 

- Sistema de confirmação de envio de posições e comandos 

- Reset automático 

- configuração por dtmf ou via gprs(software) 

- Permite ligação entre dois rastreadores ( como equip de backup) 

- Envio automático para ip secundário 

- Tempo de envio configurável (2 minutos padrão) 

- tecnologia de GPS Sirf III com acesso a 32 satelites(maior precisão e sensibilidade) 

- confirmação sonora no envio de comandos 

- sms de resposta ao efetuar um bloqueio/desbloqueio(opcional) 

- bivolt no pos chave 

-quadband 

  

Funções opcionais 

- Sensores de temperatura digitais (opcional)    

- Memoria interna para 2000 posições (opcional) 

- Saida serial para atuadores como trava de baú, de quinta roda etc(opcional) 

- saida serial 2 entrada para sensores diversos.(opcional) 

- entrada para uso de teclado gprs (ocpional) 

  

peso: 138 gramas (sem chicote) 

Dimensões: 8cm por 12 cm  

  

Tensões de alimentação 12 volts 

Tensão no pós chave 12/24  (bivolt) 

 temperatura máxima e mínima de funcionamento -20 a +55 graus Celsius 

freqüências de sinal gsm  850/900/1800/1900 MHZ 

dbs da antenas  0db 

consumo médio 0,12A 



 SmartCar Rastreadores e Bloqueadores 
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(11) 2225-1448 ou (11)2093-4506 

Horário de atendimento de segunda a quinta das 8:00 as 18:00 e às sextas feiras das 8:00 as 17:00 

 

consumo em standby 0,03A 

consumo de dados por envio de cada posição 80bytes 

 

  

 

Rastreador e bloqueador PRO - GPS/GPRS/GSM/SMS 

 

Funções  

- Escuta interna 

- Bloqueio (na bomba ou ignição ) por software, pela web ou por 

telefone 

- Rastreio por software, pela web, ou por SMS 

- opcionalmente com antenas internas ou externas 

- kit com antenas e  chicote (com fusivel de segurança e 

microfone no chicote) 

- Com botão de Pânico (com comunicação com a central e/ou 

envio SMS(opcional)) 

- Entrada para bateria Backup(não inclusa) 

- Garantia de 1 ano (fabricação própria) 

- Compatível com rede GSM vivo, tim e claro (com configuração de apn também), 

- Sistema de confirmação de envio de posições e comandos 

- Reset automático 

- configuração por dtmf ou via gprs(software) 

- Envio automático para ip secundário 

- Tempo de envio configurável (2 minutos padrão) 

- tecnologia de GPS Sirf III com acesso a 32 satelites(maior precisão e sensibilidade) 

- confirmação sonora no envio de comandos 

- sms de resposta ao efetuar um bloqueio/desbloqueio(opcional) 

- bivolt 12 /24v  

- função antifurto com envio de sms. 

 -  

  

dimensões: 4cm por 6 cm.   

peso 54 gramas (sem o chicote 

  

Tensão de alimentação – 12/24 volts (bivolt) 

Tensão de pós chave – 12/24 volts (bivolt) 

temperatura máxima e mínima de funcionamento -20 a +55 graus Celsius 

freqüências de sinal gsm  850/900/1800/1900 MHZ 

dbs da antenas  0db 

consumo médio 0,12A 

consumo em standby 0,03A 

consumo de dados por envio de cada posição 80bytes 

  

 


