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EAL - Mobile Data Communication

MoMO 7

Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

MoMO 7 - Mobile Messaging and Orientation

De EAL MoMo is een voertuig management en GPS communicatie 
systeem welke communiceert met de centrale ontvangstapplicatie 
iTraffic360. Vanuit uw meldkamer of centrale planning heeft u op deze 
wijze de mogelijkheid een overzicht te houden van waar uw voertuigen 
zich bevinden en welke acties er realtime worden uitgevoerd.

Afhankelijk van uw voorkeur en de hardwarematige configuratie kan 
de MoMo dus worden toegepast voor simpele track & trace toepassin-
gen tot volledige voertuig management en communicatie oplossingen.

De hardware is voor een nog grotere bedrijfszekerheid geschikt om als 
dual carrier te functioneren. Werkt samen met alle GIS systemen voor 
voertuig-visualisatie in meldkamers. De inbouw van een EAL MoMo 
systeem wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde inbouw organisa-
tie.

• WAN interfaces : LTE, UMTS, GSM-GPRS, Mobitex, Tetra
• LAN interfaces :  Ethernet, WiFi, Bluetooth
• Netwerkfuncties :  WiFi station mode, WiFi Wireless Access Point (WAP), Router, Firewall, Port-Forwarding
• I/O :    Universele In- Uitgangen, Status led-indicatie, CAN-Bus
• Slots :   mPCle voor bijvoorbeeld tweede LTE of WiFi of WiFi-p, 2 SIM kaarthouders, SD kaarthouder
• Gebruiker interfaces :  Audio, HDMI, USB, Aanmelden met iButton of proximity pas
• Positiebepaling :  GPS, Dead Reckoning, GLONASS, Autonoom automatisch statussen
• Platform :   WEC 2013, Linux, Android
• Software :   Apps voor navigatie en opdracht afhandeling, Apps toevoegen door gebruiker voor eigen functies
• Compatibiliteit :  MoMO 6: behuizing en aansluitingen (kabelboom), MoMO 5, MoMO 6: iTraffic software

• Afmetingen (L x B x H) : 187 x 145 x 40 mm
(incl. uitstekende chasisdelen)

• Antenne: zie voor de mogelijkheden de artikel-nummers/omschrijvin-
gen op achterzijde van dit blad
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Buitenafmetingen Bevestigingsmogelijkheden

• Afmetingen (L x B x H) : 187 x 145 x 40 mm
(incl. uitstekende chasisdelen)

• Info + Artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.
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iTraffic360 - Software module
(Centrale ontvangstapplicatie)
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