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Compact • Programmeerbaar 
Eenvoudig te plaatsen

Pulsar T.36
Object beveiliging

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
Haak en houder voor de 
laadkabel helpen om  
de lader eenvoudig te  
(ver)plaatsen

INTUÏTIEF DISPLAY  
Eenvoudig te bedienen en 
bewaken van de laadstatus

VEILIG  
Beschermt auto-elektronica, 
vonkt niet, beveiligd tegen 
omgekeerde polariteit en 
kortsluitingbestendig

DUURZAAM  
Behuizing uitgevoerd in  
Heavy Duty materiaal en  
IP40 waterbestendig

FLEXIBEL IN GEBRUIK 
Afneembare, 2,5 of  
5 meter lange kabels. 

STIL  
Geen ventilator  
Geen lawaai

Autonamics bv  Ceintuurbaan 16-S • 8024 AA Zwolle, Nederland • T +31 (0) 38 2022 747 • info@automatics.eu

2020 Primeur!

20
20

-0
2-

05
-A

D-
NL

-A
4-

DE
FA

-W
PL



T.36 PULSAR is een nieuw een 
compact apparaat voor GEO 
locatie van alles wat rijdt, 
vaart, vliegt en/of gevolgd en 
beveiligd moet worden.

Het apparaat staat in de ‘hangende’ 
modus; GSM-communicatie, GPS-detectie 
en andere sensoren zijn meestal niet actief, 
om de energie, geleverd door interne batte-
rijen, veilig te stellen. 

T.36 PULSAR ‘ontwaakt’ automatisch 
volgens de configuratie (programmeerbaar 
om de X uur) om informatie te versturen 
(bijv. GPS + sensorgegevens) of om te  
‘luisteren’ naar commando’s die van  
het platform komen, verzonden door de 
gebruiker via de Pulsar app.  

Via de Pulsar app is het mogelijk om de 
frequentie van autonome posities en 
ontwaakacties in te stellen. In geval van 
nood kan de klant een opdracht sturen om 
de bedrijfsmodus te wijzigen (bijvoorbeeld 
om over te schakelen naar de volgmodus) 
en die zal worden uitgevoerd bij de eerst-
volgende ‘wake-up’ van het apparaat.

Beschermd 
De T.36 zelf is optimaal beschermd.  
Activiteiten van de T.36 Pulsar treden 
alleen op in haar ‘wakkere’ periodes. 
Dat maakt het apparaat moeilijk  
traceerbaar met zoekgereedschappen.

 Meta System®
Meta Trak T.36 Pulsar AUTOMATISCHE POSITIES  

Kunnen 1x per dag of 2x per 
week worden doorgegeven.

KLEIN VAN FORMAAT 
Het compacte formaat  
maakt een snelle en eenvoudige 
installatie mogelijk.

LOCATIE DISPLAY 
Info volgende verbinding

Batterij status

Locatie object opvragen

Startknop Tracking

Laatst  

gedownloade 

locatie

Standplaats, virtuele garage

De gebruiker controleert en 
beheert, met behulp van de 
mobiele APP MetaTrak Pulsar,  
de verschillende functies, 
met laptop of smartphone.

De T.36 Pulsar werkt zelfstandig door twee 
CR123A batterijen. Deze Li-on batterijen 
zijn eventueel eenvoudig door de gebruiker 
te vervangen.
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