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ONLINE RIEŠENIA bez DPH s DPH

MONITORING 
OSOBNÝCH 

VOZIDIEL

GPS Monitoring KeetecSAT pre osobné vozidlá (do 3,5 tony) poskytuje zákazníkom okamžitý prehľad o využívaní vozového parku.  Prináša 
jednoduchú obsluhu cez web rozhranie prostredníctvom internetu, možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, stav, rýchlosť, smer jazdy, históriu 
jázd vrátane trasy s presnou adresou a dĺžkou státia, zníženie administratívneho zaťaženia automatickým generovaním knihy jázd,  a ochranu 
vozidla pred odcudzením a neoprávneným používaním. Cena obsahuje potrebný hardware, aktivačný poplatok, licenciu a montáž. Neobsahuje 
náklady za mesačný paušál Standard alebo Standard Plus. 

189.00 € 226.80 €

MONITORING 
NÁKLADNÝCH 

VOZIDIEL

GPS Monitoring KeetecSAT pre nákladné vozidlá (nad 3,5 tony) poskytuje zákazníkom okamžitý prehľad o využívaní vozového parku.  Prináša 
jednoduchú obsluhu cez web rozhranie prostredníctvom internetu, možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, stav, rýchlosť, smer jazdy, históriu 
jázd vrátane trasy s presnou adresou a dĺžkou státia, zníženie administratívneho zaťaženia automatickým generovaním knihy jázd,  a ochranu 
vozidla pred odcudzením a neoprávneným používaním. Cena obsahuje potrebný hardware, aktivačný poplatok, licenciu a montáž. Neobsahuje 
náklady za mesačný paušál Standard alebo Standard Plus. 

219.00 € 262.80 €

BLOKOVANIE
MOTORA

Riešenie KeetecSAT Blokovanie motora je určené pre zákazníkov, ktorí potrebujú vidieť online pohyb vozidla na mape, zistiť okamžitú polohu 
a v prípade núdze vozidlo na diaľku zastaviť. Zastavenie musí prebehnúť bezpečne, bez ohrozenia posádky vozidla a ostatných účastníkov 
premávky.  Androidová aplikácia poskytuje zákazníkovi okamžitý prehľad o vozidlách vo svojom  mobilnom telefóne. Cena obsahuje potrebný 
hardware, aktivačný poplatok, licenciu a montáž. Neobsahuje náklady za mesačný paušál Standard Plus. 

259.00 € 310.80 €

DETEKCIA 
RUŠIČKY

KeetecSAT Detekcia rušičky - unikátne online monitorovacie riešenie na trhu, ktoré slúži ako ochrana proti rušičkám GSM a GPS signálu. Riešenie 
je akceptované poisťovňami Generali a AXA ako predpísané zabezpečenie vozidla pri uzavretí havarijného poistenia. Základ riešenia tvorí GPS 
jednotka SAT 4500 B, ktorá dokáže detekovať rušičku GSM a GPS signálu. Detekované rušenie v blízkosti vozidla spustí blokovanie motora a 
poplach z autoalarmu. Cena obsahuje kompletný balík: GPS jednotku SAT 4500 B, imobilizér Keetec TS IMO, vybraný autoalarm (TS CAN, TS 10, TS 
50, TS 100), záložnú sirénu, aktivačný poplatok, licenciu a montáž.  Cena neobsahuje náklady za mesačný paušál Standard Plus.

519.00 € 622.80 €

DETEKCIA 
RUŠIČKY

LITE

KeetecSAT Detekcia rušičky LITE - online monitorovacie riešenie pre zákazníkov, ktorí požadujú ochranu vozidla proti rušičkám GSM a GPS signálu. 
“Srdcom” riešenia je jednotka SAT 4500 B, ktorá dokáže detekovať rušičku GSM a GPS signálu pri zachovaní minimálneho odberu elektrického prúdu. 
Detekcia rušičky v blízkosti vozidla spúšťa blokovanie motora, prípadne poplach z autoalarmu. Vyrušenie zlodeja v akcii má za následok ukončenie 
pokusu o odcudzenie vozidla, alebo preorientovanie jeho pozornosti na iné vozidlo. Cena základného riešenia s Detekciou rušičky obsahuje: SAT 
4500, imobilizér TS IMO alebo vybraný autoalarm, aktivačný poplatok, licenciu a montáž.  Neobsahuje náklady za mesačný paušál Standard Plus. 

419.00 € 502.80 €

TACHOMETER  
A SPOTREBA 
PRE VOZIDLÁ 
DO 3,5 TONY

Tachometer a spotreba pre vozidlá do 3,5 tony - Riešenie je určené pre zákazníkov, ktorí požadujú najpresnejšie informácie o vozidle. Na 
základe informácií z dátovej zbernice vozidla systém vyhodnocuje presný stav tachometra, spotrebované palivo na každú jazdu a informuje o 
aktuálnej hladine paliva v nádrži. Základom riešenia je štandardný Online monitoring osobných a dodávkových vozidiel so sledovaním aktuálnej 
polohy a pohybu vozidla. Cena obsahuje potrebný hardware, aktivačný poplatok, licenciu a montáž.  Neobsahuje náklady za mesačný paušál 
Standard alebo Standard Plus.

349.00 € 418.80 €

TACHOMETER  
A SPOTREBA 
PRE VOZIDLÁ 
NAD 3,5 TONY

Tachometer a spotreba pre vozidlá nad 3,5 tony - Riešenie je určené pre majiteľov nákladných vozidiel, ktorí požadujú najpresnejšie informácie 
o vozidle. Na základe informácií z dátovej zbernice vozidla systém vyhodnocuje presný stav tachometra, spotrebované palivo na každú jazdu a 
informuje o aktuálnej hladine paliva v nádrži. Základom riešenia je štandardný Online monitoring vozidiel so sledovaním aktuálnej polohy a 
pohybu vozidla. Cena obsahuje potrebný hardware, aktivačný poplatok, licenciu a montáž.  Neobsahuje náklady za mesačný paušál Standard 
alebo Standard Plus.

379.00 € 454.80 €

KONTROLA 
PALIVA

KeetecSAT Kontrola paliva - Riešenie určené pre majiteľov nákladných vozidiel a pracovných strojov. Mechanicky chráni nádrž pred 
nepovoleným odčerpávaním nafty a pomocou RFID technológie detekuje otvorenie nádrže. Pomocou domontovaných uzáverov palivovej 
nádrže detekuje otvorenie palivovej nádrže, rozlišuje oprávnené a neoprávnené otvorenie nádrže, ktoré následne spracováva server KeetecSAT 
do reportu otvorenia nádrže. Informuje majiteľa vozidla o otvorení nádrže SMS správou. Cena obsahuje potrebný hardware, aktivačný poplatok, 
licenciu a montáž.  Neobsahuje náklady za mesačný paušál Standard alebo Standard Plus.

689.00 € 826.80 €

BEZPEČNOSŤ 
SENIOROV

KeetecSAT Bezpečnosť seniorov - riešenie vhodné pre všetkých, ktorí majú záujem chrániť svojich seniorov. Pomáha pomocou GPS lokátora SAT 
3000 sledovať pohyb Vášho blízkeho, informovať Vás, ak sa nachádza v kritickej situácii a pomáha Vám vytvárať počas dňa lepší pocit bezpečia. 
Cena obsahuje potrebný hardware, aktivačný poplatok, a licenciu.  Neobsahuje náklady za mesačný paušál Personal Basic alebo Personal Plus. 

178.00 € 213.60 €

BEZPEČNOSŤ 
DETÍ

KeetecSAT Bezpečnosť detí - je online služba pre všetkých, ktorí majú záujem chrániť svoje deti. Pomáha pomocou GPS lokátora SAT 3000 
sledovať pohyb Vášho dieťaťa na mobilnej aplikácii v telefóne, prípadne Vás informovať, ak sa nachádza v kritickej situácii. Cena obsahuje 
potrebný hardware, aktivačný poplatok, a licenciu.  Neobsahuje náklady za mesačný paušál  Personal Basic alebo Personal Plus. 

178.00 € 213.60 €

SLUŽBY  (ceny služieb sú uvedené bez DPH) S viazanosťou  
na 24 mesiacov

S viazanosťou  
na 12 mesiacov Bez viazanosti

Standard
KeetecSAT Standard - Mesačný paušál zahŕňa online monitoring vozidla s intervalom aktualizácie polohy vozidla 
v systéme KeetecSAT každých 30 sekúnd počas jazdy vozidla. Vrátane preneseného objemu dát v rámci domácej siete 
poskytovateľa (SR). 

8.90 € 9.90 € 10.90 €

Premium
KeetecSAT Premium – Mesačný paušál zahŕňa online monitoring vozidla s intervalom aktualizácie polohy vozidla 
v systéme KeetecSAT každé 3 sekundy počas jazdy vozidla. Vrátane preneseného objemu dát v rámci domácej siete 
poskytovateľa (SR).

10.90 € 11.90 € 12.90 €

Exclusive
KeetecSAT Exclusive – Mesačný paušál zahŕňa online monitoring vozidla s intervalom aktualizácie polohy vozidla 
v systéme KeetecSAT každé 3 sekundy počas jazdy vozidla. Vrátane preneseného objemu dát v rámci domácej siete 
poskytovateľa (SR), telematických a asistenčných služieb pre osobné vozidlá (do 3,5 tony).

13.90 € 14.90 € 15.90 €

Personal Basic
KeetecSAT Personal Basic - Mesačný paušál určený na monitorovanie osôb. Slúži na prenos dát medzi osobným 
lokátorom a serverom KeetecSAT v 60 sekundovom intervale. Obsahuje poplatky za prenos dát v rámci SR, Google mapy, 
upgrady KeetecSat a technickú podporu.

8.90 € 9.90 € 10.90 €

Personal Plus 
KeetecSAT Personal Plus - Mesačný paušál určený na monitorovanie osôb. Slúži na prenos dát medzi osobným lokátorom 
a serverom KeetecSAT v 20 sekundovom intervale. Obsahuje poplatky za prenos dát v rámci SR, Google mapy, upgrady 
KeetecSat a technickú podporu.

10.90 € 11.90 € 12.90 €

Mini Roaming 
Služba Mini Roaming  – roaming pre zákazníkov, ktorí majú záujem lokalizovať vozidlo v zahraničí, alebo na základe 
svojho rozhodnutia zapnúť online prenos dát na dobu nevyhnutne potrebnú. Všetky prenesené dáta, hovory a SMS budú 
fakturované nad rámec mesačného paušálu. 

1.00 € 1.50 € 2.00 €

Roaming EU Služba Roaming EU – Mesačný paušál zahŕňa online monitoring  v rámci EU. Vrátane preneseného objemu dát v 
rámci EU. 13.90 € 16.90 € 19.90 €

Roaming WO 10 Služba Roaming WO 10 – Mesačný paušál zahŕňa online monitoring v zahraničí. Je určený pre zákazníkov, ktorých 
vozidlá jazdia mimo EU. Predplatený objem dát pre 10 000 km. Vrátane preneseného objemu dát v rámci roamingu. 19.90 € 19.90 € 19.90 €

Roaming WO 15 Služba Roaming WO 15 – Mesačný paušál zahŕňa online monitoring v zahraničí. Je určený pre zákazníkov, ktorých 
vozidlá jazdia mimo EU. Predplatený objem dát pre 15 000 km. Vrátane preneseného objemu dát v rámci roamingu. 28.90 € 28.90 € 28.90 €

Roaming WO 20 Služba Roaming WO 20 – Mesačný paušál zahŕňa online monitoring v zahraničí. Je určený pre zákazníkov, ktorých 
vozidlá jazdia mimo EU. Predplatený objem dát pre 20 000 km. Vrátane preneseného objemu dát v rámci roamingu. 37.90 € 37.90 € 37.90 €

Meranie 
hladiny a 

spotreby PHM
Služba Meranie hladiny a spotreby PHM - doplnková služba k základnému paušálu pre zákazníkov, ktorí si aktivujú 
meranie spotreby PHM 2.00 € 3.00 € 4.00 €

           
Aktivácia 

služby 
KeetecSAT

Aktivácia služby KeetecSAT - Jednorazový aktivačný poplatok zahŕňa aktiváciu SIM karty v GPS jednotke, nastavenie 
a registráciu GPS jednotky na serveri www.keetecsat.sk, vytvorenie administrátorského účtu pre zákazníka, aktiváciu 
licencovaných mapových podkladov pre vozidlo.

19.00 € 19.00 € 19.00 €

           
Aktivácia 

služby 
Mini Roaming

Aktivácia služby Mini Roaming – Jednorazový aktivačný poplatok. Služba Mini Roaming je určená na online monitoring 
vozidla v zahraničí. Zákazníkom sú fakturované len reálne prenesené dáta a využívané služby zo zahraničia podľa cenníka 
doplnkových služieb TSS.

19.00 € 19.00 € 19.00 €

           
Aktivácia 

služby Roaming 
WO 10,15,20

Aktivácia služby Roaming WO 10,15,20 – Jednorazový aktivačný poplatok zahŕňa aktiváciu služby na SIM karte a 
konfiguráciu monitorovacieho zariadenia pre online odosielanie dát v zahraničí. 4.90 € 4.90 € 4.90 €

NOVINKA
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GPS MONITOROVACIE JEDNOTKY bez DPH s DPH

GPS Smart
GPS monitorovacia jednotka.1x vstup pre monitorovanie stavu zapaľovania ,2x vstup pre monitorovanie doplnkového zariadenia, napr rozlišovanie 
súkromných/služobných jázd, alebo iného príslušentva, hydromotor, práca stroja a pod .1x vstup  1wire pre pripojenie ID setu na identifikáciu vodiča 
alebo teplotného snímača, 1x analógový vstup, 2 x výstup do 150mA

109.00 130.80

SAT 4000

GPS jednotka určená na monitorovanie polohy osobných a nákladných vozidiel. Vstupy pre prepojenie s autoalarmom vozidla a možnosť pripojenia ex-
terných snímačov, napr: nárazového snímača zvyšujú možnosti ochrany majetku a života posádky vozidla. Možnosť lokalizácie vozidla z autorizovaného 
mobilného telefónu majiteľa, kedykoľvek jednoduchým prezvonením alebo cez sms správu. Integrovaná funkcia detekcie odťahu vozidla, upozornenia 
na slabý akumulátor vozidla. Zariadenie disponuje ďalšími vstupmi na pripojenie teplotných snímačov a smímačov na meranie hladiny paliva. Možnosť 
pripojenia internej záložnej batérie, ktorá zabezpečí napájanie monitorovacej jednotky v prípade odpojenia od palubného napájania vo vozidle.

179.00 € 214.80 €

SAT 4100

GPS jednotka určená na monitorovanie polohy osobných a nákladných vozidiel. Vstupy pre prepojenie s autoalarmom vozidla a možnosť pripojenia 
externých snímačov napr nárazového snímača zvyšujú možnosti ochrany majetku a života posádky vozidla. Možnosť lokalizácie vozidla z autorizo-
vaného mobilného telefónu majiteľa, kedykoľvek jednoduchým prezvonením alebo cez sms správu. Integrovaná funkcia detekcie odťahu vozidla, 
upozornenia na slabý akumulátor vozidla a detekcia gsm rušičky zvyšujú úroveň a možnosti štandardného zabezpečenia. Zariadenie disponuje ďalšími 
vstupmi na pripojenie teplotných snímačov a smímačov na meranie hladiny paliva. Možnosť pripojenia internej záložnej batérie, ktorá zabezpečí napá-
janie monitorovacej jednotky v prípade odpojenia od palubného napájania vo vozidle. Vstup pre pripojenie sady na identifikáciu vodiča RFID kartami 
a príveskami ako aj audio sady pre akustické hlásenie typu zvolenej jazdy.

219.00 € 262.80 €

SAT 4300
SAT 4300 je monitorovacia jednotka určená pre online sledovanie nákladných vozidiel, autobusov a pracovných strojov. Umožňuje čítanie údajov z 
dátovej FMS zbernice vozidla - prejdená vzdialenosť z palubného počítača, aktuálna hladina paliva v %, celkové množstvo spotrebovaného paliva v 
litroch. Umožňuje aj rozlišovanie súkromných a služobných jázd, identifikáciu vodiča pomocou ID setu, teplotného snímača na sledovanie teploty, 
vstup na sledovanie chodu prídavného zariadenia.

209.00 € 250.80 €

SAT 4500 B

 GPS monitorovacia jednotka pre lokalizáciu a online sledovanie vozidiel. Dva analógové vstupy umožňujú pripojiť autoalarm alebo externý snímač.
Jednotka umožňuje:
- ovládať externé zariadenie alebo doplnkový modul
- lokalizáciu prezvonením z autorizovaného tel. čísla (odpoveď max. 3 tel. v SMS link s mapou google).
- detekovať odpojenie od napájania vo vozidle, odpojenie alebo sabotáže GPS antény, GSM rušičky s možnosťou nastavenia info SMS o týchto stavoch. 
Vstavaná záložná batéria 650mAh. Kabeláž a externá GPS anténa v balení.

179.00 € 214.80 €

SAT 4700 CAN
Vozidlová GPS jednotka pre online monitoring vozidiel. Pripojenie priamo na OBDII konektor vozidla. Čítanie parametrov a veličín priamo z digitálnej 
zbernice vozidla CAN cez OBDII konektor (prejdená vzdialenosť z palubného počítača, spotreba paliva, otáčky motora, číslo karosérie vozidla a ďalšie) 
dostupné podľa typu, výbavy a roku výroby vozidla. Určené pre vozidlá s palubným napätím 12V.

239.00 € 286.80 €

SAT 3000 v2 Osobný GPS lokalizátor KeetecSAT 3000 slúži pre zvýšenie bezpečnosti detí alebo seniorov. Zariadenie dokáže odoslať SMS s aktuálnou polohou až na 
3 tel. čísla. Možnosť aktivácie služby KeetecSat pre online sledovanie.

159.00 € 190.80 €

PRÍSLUŠENSTVO K GSP JEDNOTKÁM bez DPH s DPH

AUDIO BP SET
Sada na rozpoznávanie súkromných a služobných jázd k GPS jednotkám SAT 4100. Pokiaľ využívate služobné vozidlá aj na súkromné účely, pomocou 
tejto sady dokážete rozlíšiť na mapových podkladoch aj v knihe jázd súkromné a služobné jazdy. Po pripojení k GPS jednotke, pri každom zapnutí 
zapaľovania alebo prepnutí prepínača oznámi cez reproduktor aktuálnu polohu prepínača, t.j. typ jazdy /služobná alebo privátna /. Sada obsahuje 
externý reproduktor, prepínač na prepínanie typu jazdy, kabeláž a software. Je určená k jednotkám SAT 4100.

19.00 € 22.80 €

LED BP SET
Rozlišovanie súkromných a služobných jázd - doplnkový HW k jednotke GPS SMART. Informuje o využívaní vozidla na pracovné a súkromné účely. Pri 
každom zapnutí zapaľovania, alebo zmene typu jazdy oznámi optickou indikáciou typ jazdy (Privátna alebo služobná jazda). Obsahuje spínač s LED 
indikátorom stavu a kabeláž.

9.00 € 10.80 €

DRIVER ID 
SET

Sada na identifikáciu vodiča k GPS jednotke GPS Smart. Sada obsahuje 2ks dotykových ID čipov, 1ks čítačku ID čipov, 1ks bzučiaka PES 21N pre 
akustické upozornenie. 17.00 € 20.40 €

RFID DRIVER 
SET

RFID Driver ID set je určený na pripojenie ku GPS monitorovacej jednotke KeetecSAT 4100. Umožňuje súčasne identifikáciu vodiča a rozlišovanie 
súkromných a služobných jázd pomocou RFID príveskov a kariet. 125.00 € 150.00 €

SMART RFID 
SET

SMART RFID set slúži na identifikáciu vodiča pomocou bezkontaktných RFID príveskov a kariet. Set je určený pre GPS monitorovacie jednotky GPS 
Smart. Sada obsahuje 1ks SMART RFID čítačku, 1ks bzučiak PES21, 2ks prívesky RF ID KEY. 49.00 € 58.80 €

easy IMO V2 Doplnkový imobilizér k monitorovacej jednotke  GPS Smart slúži na diaľkové blokovanie štartovania vozidla pomocou SMS príkazu z autorizovaného 
mobilného telefónu. Možnosť  lokálnej núdzovej deaktivácie modulu. 59.00 € 70.80 €

TS IMO
Doplnkový bezkontaktný identifikátor/ imobilizér -  2 ks identifikačných príveskov pre automatickú deaktiváciu systému, 2x vstavaný imobilizačný 
okruh, optická a akustická signalizácia, 6 programových funkcií, núdzová deaktivácia systému. Použitie na autorizáciu oprávnenej osoby pri 
prepojení s GPS jednotkou SAT 4000 alebo SAT 4100 a sprostredkovanie informácie /tichého poplachu / pri pokuse o neoprávnené naštartovanie 
vozidla prípadne zablokovanie možnosti naštartovať vozidlo.

90.00 € 108.00 €

CAN Tacho
Modul CAN Tacho je určený na čítanie stavu tachometra vozidla priamo zo zbernice CAN BUS. Modul po pripojení k GPS jednotke prenáša 
reálny stav km zaznamenaný tachometrom vozidla do systému KeetecSAT. Systém následne vyhodnocuje stav km a započítava ho do výsledkov 
v reportoch - v Knihe jázd. S použitím modulu CAN Tacho nie je potrebná pravidelná kalibrácia tachometra v GPS systéme, systém pracuje vždy 
s aktuálnymi a reálnymi údajmi o stave najazdených km vozidla.

49.00 € 58.80 €

CAN SMART
CAN Smart modul je určený na pripojenie CAN zbernice osobných a dodávkových vozidiel k GPS jednotke. Zbiera dáta vo vozidle z CAN BUS 
zbernice, ktoré sa následne prostredníctvom pripojenej GPS jednotky zasielajú na server. Podľa dostupnosti údajov na zbernici v konkrétnom 
vozidle je možné získať: Stav tachometra vozidla, Hladina paliva v nádrži, Spotrebované palivo, Otáčky motora.

140.00 € 168.00 €

CAN WR Modul CAN WR umožňuje bezkontaktné čítanie údajov z dátovej zbernice CAN BUS vo vozidle, jednoduchú a rýchlu montáž/demontáž bez 
nutnosti zasahovať do kabeláže vozidla. Modul je určený ako čítacie zariadenie ku modulom CAN Smart, alebo CAN2FMS. 149.00 € 178.80 €

CAN2FMS Prevodník CAN2FMS je určený pre nákladné vozidlá, autobusy a pracovné stroje, ktoré majú iba CAN BUS dátovú zbernicu ale nemajú FMS 
rozhranie. Prevodník transformuje údaje z dátovej zbernice CAN BUS vo vozidle na štandardný výstup FMS (vhodný pre GPS zariadenie SAT 4300). 329.00 € 394.80 €

DA Guard ID Doplnkový ID čip pre identifikáciu vodiča, 1ks ID vrátane prívesku na kľúče. 5.00 € 6.00 €

RF ID KEY RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (EM štandard, 125kHZ), s popisom. 1.50 € 1.80 €
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RF ID CARD RFID bezkontaktná elektronická karta, (EM štandard, 125kHZ), s popisom 1.50 € 1.80 €

S MODUL
Modul na pripojenie originálneho alarmu vozidla ku GPS jednotkám SAT 4000, 4100 a 4500. Modul na priame pripojenie k sirénovému výstupu 
autoalarmu pre vozidlá, kde informáciu o poplachu nie je možné získať priamo na výstupe sirény alebo výstupe pager. Modul je vhodný pre piezo, 
magnetodynamické, zálohované a kódované sirény.

4.20 € 5.04 €

RPM-W 
modul RPM modul – na meranie otáčok pracovných strojov a vozidiel určený na pripojenie k alternátoru vozidla alebo pracovného stroja so svorkou G. 65.00 € 78.00 €

RPM-W2A 
modul

Modul RPM-W2A je určený na pripojenie ku vozidlovej jednotke GPS Smart,  pre stroje a vozidlá s palubným napätím 12V / 24V. Modul slúži na 
detekciu otáčok motora pracovných strojov a vozidiel, pri ktorých je možné získať informáciu z alternátora zo svorky G. Modul detekuje zvýšenie 
otáčok motora nad nastavenú úroveň, ktoré je vyvolané zapnutím prídavného zariadenia. Takto modul dokáže vyhodnotiť voľnobeh a reálnu 
prácu stroja a preniesť informáciu na server.

65.00 € 78.00 €

WARNING 
modul

Warning modul je prídavný univerzálny modul, určený na akustické upozornenie vodiča na potrebu zadania typu jazdy, identifikácie vodiča, 
alebo iných úkonov potrebných pred začatím jazdy. Prednostne sa využíva ako príslušenstvo k GPS jednotkám na upozornenie vodiča, aby po 
zapnutí zapaľovania zvolil aktuálny typ jazdy (služobná/súkromná). Modul je vhodný pre GPS jednotky bez vstavanej funkcie upozornenia: GPS 
Smart, SAT 4300, SAT 4500.

12.00 € 14.40 €

PANIC SW Panic tlačidlo - univerzálne tlačidlo s kabelážou určené na pripojenie k panic vstupu GPS jednotiek 4.00 € 4.80 €

ASS 1 Univerzálny nárazový snímač sa aktivuje pri nehode vozidla. Po pripojení k jednotkám  sa pri aktivovaní snímača-nehode ihneď automaticky zasiela 
informácia o nehode vozidla s presnou GPS polohou vo forme SMS správy a / alebo volania na vopred naprogramované telefónne čísla. 42.00 € 50.40 €

TIL 400
Polohový snímač s vysokou citlivosťou na zmenu polohy (sklonu) zaparkovaného vozidla. Slúži na aktiváciu poplachu pri krádeži kolies alebo naložení 
na odťahovku. Po prepojení s GPS jednotkou SAT 4000 alebo SAT 4100 má užívateľ automaticky informáciu o aktivácii snímača na mobilný telefón 
formou SMS alebo výstražným volaním.

29.00 € 34.80 €

Temp 1W Snímač na meranie teploty určený na pripojenie k vozidlovej jednotke GPS Smart. Teplotný rozsah od -40°C do +125 °C. Sada obsahuje teplotný snímač, 
prívodný kábel v chráničke v dĺžke 3m. 29.00 € 34.80 €

EasyTEMP EasyTEMP – snímač na meranie teploty určený na pripojenie k GPS vozidlovej jednotke. Teplotný rozsah od -40°C do +85 °C. Sada obsahuje teplotný 
snímač, príchytky na upevnenie, prívodný kábel v chráničke v dĺžke 8m. 75.00 € 90.00 €

ZDR GM50 Záložný napájací zdroj k GPS jednotke - sada obsahuje akumulátor 1.3Ah, kabeláž a elektroniku pre reguláciu nabíjania s ochranou proti napájaniu 
vozidla 13.00 € 15.60 €

GPS prog4 Programovací kábel pre nastavenie vozidlovej GPS jednotky keetecSAT 4500 B 10.00 € 12.00 €

Can OBD cab Špeciálna predlžovacia kabeláž pre pripojenie GPS monitorovacej jednotky KeetecSAT 4700 CAN na zbernicu vozidiel OBD II/CAN. Dlžka kábeláže 1,8m 
2x konektor OBDII F + M a 2ks spojovacie konektory molex 8 pin. 50.00 € 60.00 €

KONTROLA PALIVA bez DPH s DPH

EASY F 
SONDA

EASY F SONDA – kapacitná sonda vhodná na meranie hladiny paliva v nádrži pre vozidlá a pracovné stroje s dieslovými motormi. Určená na 
pripojenie k vozidlovej jednotke SAT 4000 alebo SAT 4100.
Možnosť úpravy dĺžky sondy podľa hĺbky nádrže, vhodné pre vozidlá s palubným napätím od 9 V do 36 V. Maximálna hĺbka nádrže 82 cm. Sada 
obsahuje príslušenstvo na montáž, prírubu na uchytenie, nity, tesnenie, prívodný kábel v chráničke v dĺžke 7m. Presnosť sondy  +/- 2 %

290.00 € 348.00 €

SA Fuel level 
sensor

SA Fuel level sensor - kapacitná sonda určená na meranie hladiny paliva vo vozidlách alebo pracovných strojoch s dieselovými motormi. GPS 
systém dokáže pomocou údajov z palivovej sondy vyhodnotiť tankovania paliva, spotrebu paliva pre dané vozidlo, zobrazovať ich v reportoch. 
Sonda dokáže detegovať neprimeraný úbytok hladiny paliva a vyhodnotiť krádež paliva. Pre tento účel je vybavená alarmovým výstupom, 
ktorý v prípade krádeže paliva prostredníctvom GPS jednotky pošle informáciu na server KeetecSAT. Ten následne informuje majiteľa vozidla o 
krádeži paliva formou SMS.

459.00 € 550.80

FUEL CAP 60
Zariadenie je určené pre elektronickú detekciu otvorenia palivovej nádrže s mechanickou ochranou proti odčerpaniu paliva. Sada obsahuje 
uzamykateľné veko nádrže s kompletnou vložkou hrdla nádrže s elektronikou detekujúcou otvorenia na princípe RFID s výstupom NC. Tento výstup je 
možné prepojiť s alarmom alebo GPS jednotkou a tak diaľkovo prenášať informácie o otvorení veka na server alebo priamo na mobilný telefón majiteľa 
alebo na pult centrálnej ochrany. Inštalácia sady je jednoduchá a rýchla v balení je kompletný inštalačný materiál vrátane kabeláže s dĺžkou 8m.

319.00 € 382.80 €

FUEL CAP 80
Zariadenie je určené pre elektronickú detekciu otvorenia palivovej nádrže s mechanickou ochranou proti odčerpaniu paliva. Sada obsahuje 
uzamykateľné veko nádrže s kompletnou vložkou hrdla nádrže s elektronikou detekujúcou otvorenia na princípe RFID s výstupom NC. Tento výstup je 
možné prepojiť s alarmom alebo GPS jednotkou a tak diaľkovo prenášať informácie o otvorení veka na server alebo priamo na mobilný telefón majiteľa 
alebo na pult centrálnej ochrany. Inštalácia sady je jednoduchá a rýchla v balení je kompletný inštalačný materiál vrátane kabeláže s dĺžkou 8m.

329.00 € 394.80 €

KONTAKTY

INFO:
tel: 0918 80 20 80 
e-mail: info@gpsmonitoring.sk 

HOTLINE:
tel.: 0918 80 70 60
e-mail: podpora@gpsmonitoring.sk

www.gpsmonitoring.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
Továrenská 4201/50 
tel.: 032 744 59 21 
e-mail: tssgroup@tssgroup.sk 

BRATISLAVA 
Bajkalská cesta 31 
tel.: 02 534 174 15 
e-mail: bratislava@tssgroup.sk 

KOŠICE
Myslavská 2/B
tel.: 055 381 29 07
e-mail: kosice@tssgroup.sk

TSS Group a. s.

www.tssgroup.sk/produkty/gps-monitoring


