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Η χαλαρωτική εμπειρία της πλεύσης κάτω από τον γαλάζιο ουρανό, η ήρεμη αίσθηση του νερού, η συγκίνηση της 
ανακάλυψης μοναδικών τοποθεσιών, η όμορφη, ζεστή αίσθηση ενός καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος στον ορίζοντα είναι 

μοναδικές εμπειρίες.

Ένα σκάφος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι μοναδικό και ιδιαίτερο. Οι λάτρεις της ναυτιλίας πρέπει πάντα να 
λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις για την προστασία των σκαφών τους από οποιαδήποτε βλάβη. Και ποιος είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε την προστασία του σκάφους σας από το να αποτρέψετε την εμφάνιση 
προβλημάτων;

Η πλατφόρμα GPS μας σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε!
Λάβετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση του σκάφους σας για οποιοδήποτε 
σημαντικό γεγονός που μπορεί να συμβεί. Μείνετε συνδεδεμένοι με το σκάφος σας από οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή!



Σχεδιασμένη για να σας προσφέρει πλήρη έλεγχο, η πλατφόρμα GPRS της Skytrack
σας παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να παρακολουθείτε και να 

ελέγχετε τα περιουσιακά σας στοιχεία, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. 

Από την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέχρι το προηγμένο 
τηλεχειριστήριο και την αντικλεπτική προστασία, ένας ιχνηλάτης GPS προσθέτει 

αξία και ασφάλεια σε κάθε σκάφος και στους επιβάτες του.

Πλατφόρμα GPRS

Διαχειριστείτε τα 
πάντα με ένα κλικ!



Πως λειτουργεί

…σε τρία απλά βήματα

I. Εγκαταστήστε την συσκευή GPS στο σκάφος σας

II. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας GPRS λογαριασμό

III. Ελέγξτε και παρακολουθείστε το σκάφος σας σε πραγματικό χρόνο, μέσω 

κινητού, τάμπλετ ή υπολογιστή

Map



Ρυθμίστε τον επιτρεπόμενο χρόνο κίνησης του σκάφους, για παράδειγμα από τις 07:30 
έως τις 20:00 καθημερινά και μην ανησυχείτε ποτέ ξανά εάν κινείται χωρίς 

εξουσιοδότηση. Το σύστημα ALS θα κλειδώσει (ή θα ξεκλειδώσει) αυτόματα τη μηχανή 
του σκάφους τη συγκεκριμένη ώρα και ημερομηνία που έχει οριστεί. 

Σε περίπτωση που το σκάφος μετακινηθεί σε ώρες που δεν επιτρέπονται ή κάποιος 
μετακινήσει το σκάφος χωρίς να ανάψει η ανάφλεξη, το σύστημα ALS θα σημάνει 

αμέσως συναγερμό στο κινητό σας τηλέφωνο.

Σύστημα 
αυτόματου 
κλειδώματος

Μοναδικό σύστημα 
απομακρυσμένου 
ελέγχου



Παγκόσμιο Σύστημα 
Δικτύων σε 
πραγματικό χρόνο

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο GPRS είναι ενεργή 24 ώρες το 24ωρο, 7 
ημέρες την εβδομάδα, καταγράφοντας κάθε συμβάν και αποθηκεύοντάς το για 

μέγιστη περίοδο 3 μηνών, επιτρέποντάς σας έτσι να έχετε πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε προηγούμενο γεγονός.

Ο εξοπλισμός μας λειτουργεί άψογα σε όλο τον κόσμο, τόσο στη στεριά όσο και στη 
θάλασσα. Κάθε συσκευή εντοπισμού GPS συνοδεύεται από μια μοναδική κάρτα 

SIM που συνδέεται αυτόματα με οποιοδήποτε διαθέσιμο δίκτυο, εξασφαλίζοντας 
συνεχή κάλυψη δικτύου χωρίς περιορισμούς ή επιπλέον χρεώσεις.

Σήμα GPS & GSM σε 
όλο τον κόσμο 



Είτε πρόκειται για ειδοποιήσεις ταχύτητας, για την κατάσταση του κινητήρα ή 
για ώρες άφιξης/αναχώρησης, η πλατφόρμα παρακολούθησης διαθέτει ένα 

ευρύ φάσμα πλήρως ρυθμιζόμενων, προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων.

Επιλέξτε ένα από τα υπάρχοντα συμβάντα ή δημιουργήστε ένα νέο και 
ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να 
σταλούν όταν ένα σκάφος ξεκινά να κινείται, εάν υπερβαίνει ένα καθορισμένο 

όριο ταχύτητας ή εάν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος/σβηστός.

Σύστημα 
ανίχνευσης 
συμβάντων 

Προσαρμοσμένες 
ειδοποιήσεις



Γεωφράχτες

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ξυπνάς το βράδυ και να αντιλαμβάνεσαι 
πως η άγκυρα έχει παρασυρθεί και το σκάφος πλησιάζει επικίνδυνα άλλα σκάφη ή 
ρηχά νερά με υφάλους και βράχους. 

Ορίστε μια εικονική περίμετρο σε οποιαδήποτε περιοχή της επιλογής σας και λάβετε 
άμεσες ειδοποιήσεις όταν το σκάφος εισέρχεται ή εξέρχεται από την καθορισμένη 
ζώνη. Προστατέψτε το σκάφος σας και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό.

Μείνετε 
συνδεδεμένοι με 
το σκάφος σας



Η αλλοιωμένη μπαταρία, η κακή χρήση ή άλλα προβλήματα συντήρησης μπορεί συχνά 
να είναι πραγματικό πρόβλημα, ειδικά σε ώρες ανάγκης. 

Οι συσκευές εντοπισμού GPS της Skytrack, μπορούν να σας βοηθήσουν στον εντοπισμό 
και την πρόληψη οποιουδήποτε προβλήματος μπαταρίας, με το σύστημα SBP (Έξυπνη 

Προστασία Μπαταρίας). Το SBP ανιχνεύει συνεχώς την τάση της μπαταρίας του 
σκάφους σας. Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, θα σταλεί μια ειδοποίηση στο 

smartphone σας. 

Έξυπνη 
προστασία 
μπαταρίας

Μην ανησυχήσετε 
ποτέ ξανά για την 
μπαταρία



Tel: +30 2310365067

Κτήριο Spectra, Περικλέους 0,

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 57001

E-mail: info@skytrack.gr
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