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COBBLESTONE GPS-TRACKER

Op til 10 år med 1 track/uge. Batterilevetiden er alene et udtryk for den forventede levetid, og 
afhænger fuldkommen af brug samt eksterne faktorer som bl.a. sende- og temperaturforhold.
Mulighed for at tilføje ekstra dækning - spørg for ydeligere info.

COBBLESTONE ER DEN FØRSTE GPS-TRACKER I VERDEN, SOM
FUNGERER UDEN ABONNEMENTER ELLER MÅNEDLIGE GEBYRER

Batterilevetid
Abonnement
Max. tracks
Dækning
Dimensioner
Vægt
Vandtæt
Batterikapacitet
Batteritype
Trådløs forbindelse 
GNSS modtager
Indbygget SIM
Genopladelig
Åben API

DATABLAD

APPS OG INTEGRATIONER
COBBLESTONE kommer med apps til både iOS og Android 
samt en online platform (web). Derudover er der mulighed 
for at benytte vores åbne API til integration i 3rd party 
systemer.

PROFILER OG INDSTILLINGER
COBBLESTONE kommer med 5 forskellige standard 
tracking-profiler:

 ― Konstant Enheden sender en position hvert 10. minut
 ― Live Tracking Enheden sender en position når den be-
væges, hvert 15. minut under bevægelse og 15 minutter 
efter den sidste bevægelse

 ― Efter bevægelse Enheden sender en position en time 
efter sidste bevægelse

 ― 24 timer Enheden sender en position en gang i døgnet
 ― 7 dage Enheden sender en position om ugen

Enheden er desuden forsynet med dynamisk firmware, hvil-
ket gør det muligt at integrere sine egne indstillinger, hvis 
andet end standard er krævet.

AKTIVERING
Det tager under 1 minut at aktivere en COBBLESTONE. Via 
app eller web indtastes enhedens ID. Herefter forsynes 
enheden med et navn, og en standardprofil vælges. Heref-
ter skal enheden rystes kraftigt i 8 sekunder før den er klar 
til brug.

*

**

4 år v/ 1 track/dag*
0kr / måned
4.000
EU, Norge og Schweiz**
6,4 x 6,4 x 2,3 CM
88 g
Ja, IP67
4.400 mAh
LiSOCl2 (Lithium Thionyl Chloride)
GSM/GPRS 850/900/1800/1900 Mhz
GPS, GLONASS, Galileo
Ja, med gratis data
Nej
Ja, Restful JSON

HVAD ER EN GPS-TRACKER
En GPS-tracker er en enhed, som “kender” sin position vha. 
satellitkommunikation - den sender sin position til dig, så 
du kan spore det, du har monteret enheden på. Den kan 
bl.a. bruges til biler, både, motorcykler, industrielt udstyr og 
meget andet.

SÅDAN VIRKER DEN
COBBLESTONE er en autonom sporingsenhed. Det betyder, 
at enheden fungerer af sig selv, med de indstillinger, som 
brugeren har givet den. Hvis brugeren f.eks. har indstillet 
enheden til “24 timer”, så sender den en position hver 24. 
time indtil den modtager nye instruktioner. Fordelen ved 
dette er, at enheden vil blive ved med at gøre som instru-
eret, uden at skulle have besked igen og igen. Bagsiden 
af medaljen er, at den gør hvad den får besked på. Hvis 
enheden f.eks. er indstillet til at sende en position hver 24. 
time, så er den også indstillet til at være slukket 24 timer af 
gangen, når den ikke sender positioner. Det er ikke muligt at 
“pinge” enheden, når den er slukket. Pga. enhedens autono-
me funktionalitet vil en ændring af indstillinger på enheden 
først ske, når enheden sender sin næste position og derfor 
er tændt igen.


