
ALLTAR
AUTOMOTIVO

O LOCALIZADOR AUTOMOTIVO ALLTAR foi especialmente 
desenvolvido para atender aplicações de segurança automotiva 
que necessitam localizar e monitorar veículos de passeio, 
veículos de carga em geral, tratores, ônibus, motos e etc.

Este dispositivo informa a localização exata obtida através do 
GPS + GLONASS de alta sensibilidade incorporado na sua 
eletrônica e ainda informa a localização com menor grau de 
precisão calculada pela triangulação LoRa como redundância.

Pode funcionar como localizador isolado ou pode ser acoplado 
a outros rastreadores existentes no mercado transformando a 
comunicação híbrida GSM/LoRa. O rastreador acoplado deverá 
disponibilizar recursos para programar o acionamento do envio 
de posição pelo Localizador Automotivo Alltar. Os rastreadores 
da Calamp e Queclink possuem este recurso.

Este Localizador faz parte dos produtos da Família de 
hardwares IoT – Internet das coisas e utiliza a tecnologia de 
comunicação LoRa para transmissão dos dados e sua 
alimentação e feita pela bateria principal do veículo além de 
possuir bateria de backup interna.

A comunicação LoRa opera com frequências baixas que 
permitem sua propagação a longa distâncias e com penetração 
em ambientes fechados.

A comunicação LoRa não é afetada pelos jammers que são 
utilizados para roubos de veículos automotivos, portanto a 
utilização deste localizador em conjunto com o rastreador 
poderá proporcionar maiores garantias na recuperação do 
veículo.

O consumo de energia é muito pequeno e a ignição é acionada 
pelo acelerômetro.

Localizar veículos agora 
esta mais fácil!

Veículos de Passeio | Veículos de Carga | Tratores | Ônibus | Motos

Fone: +55 11 3227-5487

www.vagon-eletronica.com.br

Rua Doutor Ornelas 110
03029-030 São Paulo - SP

 Localização e monitoramento online de veículos 
automotivos em geral.

 Localizador auxiliar para veículos automotivos 
(segundo localizador).

 Localizador acoplado a rastreadores em formato 
hibrido GSM com LoRa.

 Recurso adicional para aumentar as taxas de 
recuperação.

 Localização básica com baixo custo de 
comunicação.

 Localizador para Locadoras em geral.
 Localizador para Associações Veiculares.
 Para dificultar roubos ou furtos onde são utilizados 

Jammer para impedir a comunicação.
 Localização e monitoramento de veículos de 2 

rodas.
 Localização de tratores e ônibus em geral.
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APLICAÇÕES

Localizador para:

ANATEL
Nº 00802-19-08759 - 08/03/2019

O LOCALIZADOR AUTOMOTIVO ALLTAR não concorre com os rastreadores 
GSM/GPRS que transmitem muitas informações. Por ser um dispositivo IoT 

somente transmite informações básicas. Ele é um complemento de segurança.
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Geral
Comunicação:........................................ LoRa Padrão LA915-927 Mhz
Frequência de Reporte Normal:............ Configurável superior a 30s
Frequência de Reporte Wackup:........... Configurável superior a 1800s
Tipo de mensagem:............................... Com confirmação (akc)
Protocolo:............................................... LoRaWAN

Alimentação
Fonte Interna:......................................... Input 12/24 V Output +3,6 Vdc 250 mA (opcional)
Bateria interna:....................................... Hi-Temp Lithium recarregável 1000 mAh 3,7 V
Consumo:............................................... <0,1 mA @ 3,2 Vdc (sleep)
                                                                 <0,5 mA @ 2,2 Vdc (transmitindo)

GPS
Sensibilidade:........................................ -167 dBm @Traking
                                                                -149 dBm @Acquisition
                                                                99 acquisition channels
                                                                33 tracking channels
GNSS:.................................................... Multi-GNSS engine for GPS, GLONASS, Galileo and QZSS

I/O
Entrada Digital de Ignição:..................... Acionada por acelerômetro
Entrada Digital:....................................... Sensor de mensagens pontuais
Entrada analógica Interna:..................... Entrada de leitura do nível da bateria interna
Entrada de movimento interno:.............. Entrada interna para detectar se o dispositivo está em movimento

Ambiente
Temperatura de Operação:.................... 0ºC a +80ºC
Temperatura de Armazenamento:.......... 0ºC a +85ºC
Umidade:................................................ 95%RH @ 50ºC não condensado

Características Físicas
Dimensões:............................................ C=00mm x L=00mm x H=00mm
Gabinete:................................................ ABS na cor preta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características de Aplicação

 Rede GPS e Glonass;
 Acelerômetro com 3 eixos para controle de 

movimento;
 Baixo consumo de bateria;
 Bateria Recarregável;
 Ignição controlada por acelerômetro;
 Comunicação de longo alcance;

 Tempo de tracking superior a 30s;
 Tracking programável;
 Tracking por atividade ou por tempo ou pela 

entrada de mensagem pontual;
 Acompanhamento do nível de bateria backup;
 Alimentação bivolt 12 ou 24V;
 Instalação simplificada (VCC+GND)

Skype: kontekomigo
Fone/WhatApp: +55(11)99934-7902
contato@kontekomigo.com.br

CONTATO COMERCIAL
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