
Systém pro sledování 
železnièních vozù 
a lokomotiv

Jedná se o produkt pro potøeby 
železnièních dopravcù, vlastníkù, 
provozovatelù železnièních vozù a 
lokomotiv, kteøí potøebují znát pøesnou 
polohu svých vlakù, lokomotiv, 
železnièních vozù a strojù nezávisle na 
systémech pro sledování polohy vozù a 
zásilek jiných dopravcù.
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Základní charakteristika
>

>
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Ucelené øešení pro sledování polohy lokomotiv, železnièních 
vozù a strojù nezávisle na systémech dopravcù
Specializované funkce pro podporu železnièní dopravy
Možnost využití rùzných typù GPS jednotek

www.oltisgroup.cz

Hlavní pøínosy
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Dokonalý pøehled o aktuální poloze sledovaných objektù 
Pøehled o kompletní historii pohybu sledovaných objektù, 
probìhù a hlášení alarmù
Pøesný výpoèet probìhù
Automatické zasílání upozornìní
Možnost zpøístupnìní dat o polohách vybrané skupiny GPS 
jednotek Vašim zákazníkùm
Možnost použití rùzných typù GPS jednotek
GPS jednotky certifikované pro nebezpeèné prostøedí – 
certifikát ATEX
Dlouhodobý provoz GPS jednotek bez nutnosti dobití/výmìny 
baterií

Klíèové funkce a parametry
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WEB aplikace SIMON
Zobrazení nejbližší železnièní stanice ke zjištìným 
souøadnicím
Výpoèet probìhu dle skuteèné vzdálenosti po kolejích – 
možnost nastavení delšího intervalu pro zasílání poloh pøi 
zachování pøesnosti výpoètu probìhu
Evidence historie poloh a probìhu ke sledovanému objektu – 
možnost výmìny jednotky na sledovaném objektu pøi 
zachování kontinuity historie
Geofencing – sledování prùjezdu sledovaného objektu 
zájmovou oblastí. Možnost zaslání e-mailové zprávy 
o vstupu/výstupu do/z zájmové oblasti
Aktivní hlídání stavu baterie
Upozornìní na neèinnost objektu
GPS jednotky do nebezpeèného prostøedí – certifikát ATEX
Vysoká výdrž baterií – dle zvoleného režimu až nìkolik let 

GPS jednotky
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Kompaktní provedení jednotek – GSM i GPS anténa 
integrována do jednotky
GPS jednotky do nebezpeèného prostøedí – certifikát ATEX
Vysoká citlivost GPS modulu – jednotka dokáže zachytit 
i odraz signálu z družice od zemì – možnost umístìní do 
podvozku vozu
Vysoká výdrž baterií – dle zvoleného režimu až nìkolik let
Možnost vybavení GPS jednotky dobíjecími bateriemi
Pøipevnìní jednotky na vùz pomocí silných magnetù – není 
nutný zásah do konstrukce vozu 
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