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Gegevens 
 

• TCP/IP en UDP-data kanalen. 
• Quad-band GSM / GPRS (900 /1800/ 850/ 1900). 
• GPS / A-GPS locatie waarneming / volgen
• Mini-USB poort voor het opladen van de batterij of

handsfree oortje/microfoon, digitale input / output 
• Groot TFT kleuren display, 2, 2”, 320 x 240 pixels.
• Status LED. 
• 6-knops bedieninterface met speciale nood

van het apparaat). 
•  Luid hoorbare beltonen en trilalarm. 
•  Programmeerbare SMS bevestiging.  
•  Ingebouwde microfoon voor meeluisteren op afstand
•  Ingebouwde bewegingssensor om start/stop

 
 
 

Personal Tracking Device
PTD2000 is een complete persoonlijke (nood)
plaatsbepaling, bedoeld voor specifieke marktsegmenten 
Politiediensten en andere grote marktsegmenten
fietsers/wandelaars en kinderen, waar het kunnen volgen van mensen en/of 
materieel, persoonlijke veiligheid, beveiliging en 
belang is. 

De PTD2000 ondersteunt het versturen van een bericht naar een grote 
groep mensen (Broadcast) met individuele, automatisch
ontvangstbevestiging via SMS. 

De PTD2000, heeft de mogelijkheid via de ingebouwde GPS/
de locatie en gebruiker te traceren. Er is ook een digitale input en output 
poort beschikbaar om te communiceren met 

band GSM / GPRS (900 /1800/ 850/ 1900).  
volgen met 50 satellieten.  

batterij of aansluiten 
igitale input / output aansluitingen. 

x 240 pixels. 

bedieninterface met speciale noodknop (bovenzijde 

meeluisteren op afstand. 
/stop of plotselinge                      

beweging te detecteren waardoor de unit automatisch
wordt geactiveerd.  

• Binnenkomende en vaste
• Ingebouwde POCSAG 

uitzenden van groeps-
• Over The Air (OTA) configuratie.
• Programma ROM-update via USB
• Geografische afbakening

locatie bepaling.  
• Programmeerbare identificatie.
• Batterij indicatie. 
• Personenvolgsysteem 

Daviscomms PTS2000 software
• Stof- en spatwaterdichte

 

 

*Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaand bericht

  

 

Personal Tracking Device 

(nood)oproepontvanger met 
voor specifieke marktsegmenten zoals Bewaking, 

segmenten zoals pakketdiensten, 
het kunnen volgen van mensen en/of 

heid, beveiliging en plaatsbepaling van cruciaal 

het versturen van een bericht naar een grote 
automatische of handmatige, 

ingebouwde GPS/GSM module, 
. Er is ook een digitale input en output 

te communiceren met andere randapparatuur. 

te detecteren waardoor de unit automatisch 

Binnenkomende en vaste uitgaande gesprekken. 
Ingebouwde POCSAG ontvanger (VHF/UHF) voor het 

- en persoonlijke berichten. 
configuratie. 

update via USB-kabel. 
afbakening voor zone alarmering /volg / 

identificatie. 

Personenvolgsysteem met Google Maps m.b.v.  
omms PTS2000 software. 

en spatwaterdichte bescherming (IP54). 

wijzigen zonder voorafgaand bericht 
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Specificaties 
• Afmetingen: 86 (h) x 61 (b) x 21 (d) mm
• Gewicht: 100 gram (inclusief batterij). 
• Omgevingsspecificaties 

− Operationele temperatuur:-20° C ~ + 60
− Opslag temperatuur:-40° C ~ + 80 ° C

• Batterij specificatie 
Batterij type: 3,7V, 1300mAh Li - polymeer
Gebruiksduur van de batterij: 
− 1000 uur voor pager werking.  
− 300 uren voor pager en GSM werking. 
− 70 uur voor pager, GSM en GPS werking. 

• Specificatie flash geheugen: 
− 2 MB, schaalbaar tot 8 MB. 

• GSM module specificatie 
Quad Band : GSM 900 /1800 /850 /1900 MHz
GPRS :  Multi-slot klasse 10 
SIM-kaart :  Supports 1,8V & 3V SIM

• GPS Module specificatie: 
− Ontvanger type :  50 kanalen 
− Frequentie :  L1 (1575,42 MHz)
− Uitvoer Protocol :  NMEA-0183 / UBX 
− Nauwkeurigheid :  Positie 2,5 m CEP
− Gevoeligheid :  -159 dBm 

Personal Tracking Device

(d) mm 

20° C ~ + 60 ° C 
° C  

polymeer 

300 uren voor pager en GSM werking.  
70 uur voor pager, GSM en GPS werking.  

GSM 900 /1800 /850 /1900 MHz 

8V & 3V SIM-kaart 

• Pager specificatie: 
− Frequentie: VHF (135-175MHz) UHF (448
− Code Formaat: POCSAG  
− Kanaal Afstand: 12,5 of 25
− Pager gevoeligheid: -107dBm (Cel Factor = 22,5

• GSM, GPS of Paging module opties worden 
geconfigureerd. 

• Type Goedkeuringen: FCC, CE, PTCRB en GCF.
• Accessoires: 

− Riem Holster 
− 12VDC naar 5VDC autolader
− 110 / 230VAC naar 5VDC 
− USB op mini-USB datakabel 
− Mini-USB-handsfree 

• Toekomstige functionaliteiten: 
− Camera met JPEG-bestand
− FLEX paging. 

42 MHz) 
0183 / UBX binair 

Positie 2,5 m CEP 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Specificaties kunnen wijzig
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sonal Tracking Device 

175MHz) UHF (448-470MHz) 
 

Kanaal Afstand: 12,5 of 25kHz 
dBm (Cel Factor = 22,5dB) 

module opties worden af fabriek 

Type Goedkeuringen: FCC, CE, PTCRB en GCF. 

lader 
DC lader  

datakabel  

 
bestand verzonden via TCP/IP en FTP.  

*Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaand bericht 
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