BLOQUEADOR ELETRÔNICO 3S
O melhor bloqueador eletrônico inteligente do mercado!

BLOQUEIO RF
MULTIPONTO
100% ELETRÔNICO
ROTAS EMBARCADAS

RASTREAMENTO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA
POR JAMMER, DESVIO DE ROTA E VIOLAÇÕES
- Único Bloqueador RF e Multiponto com rotas embarcadas 100% eletrônico
- Detecção de todos os tipos de Jammer, rápida e 150X mais precisa
- Imobilização automática por inteligência embarcada, desvio de rota ou comando
- Rastreador de redundância GPRS/GPS e RF independente do rastreador principal
- Exclusivo Painel de Rotas 3S: a mais avançada Ferramenta de Rotas do mercado
- Permite reinstalação com fornecimento em comodato
ASSISTA AO VÍDEO:

www.3stecnologia.com.br

BLOQUEADOR ELETRÔNICO 3S
O melhor bloqueador eletrônico inteligente do mercado!
O Bloqueador Eletrônico Inteligente 3S foi desenvolvido baseado em soluções
patenteadas pela 3S Tecnologia, com o objetivo de frustrar tentativas de
roubo de cargas e veículos através da imobilização do motor.
A imobilização é acionada automaticamente nas seguintes situações:
1 - Detecção de Jammer com precisão 150X maior que o padrão do mercado
2 - Violação Física da instalação e componentes do sistema
3 - Tentativa de fraude do imobilizador – equipamento e software
4 - Passagem por Portais Embarcados no rastreador do sistema
5 - Desvio de Rota – Rotas Embarcadas com mais de 4000 km
6 - Envio de Comando Remoto – Software 3S, Central do Cliente e GRs

Além dos recursos já descritos, o Bloqueador Eletrônico 3S apresenta também:
- Módulos microprocessados que se comunicam de forma bidirecional por RF
- Exclusivo Sistema de Diagnóstico Remoto dos módulos eletrônicos do sistema
- Localização RF e GPS e comunicação celular GPRS precisa e de baixo custo
- Imobilização progressiva simulando falhas quando o veículo estiver em movimento
- Projetado conforme normas automobilísticas - ISO 16.750, SAE J1211 e SAE J1879
- Sistema eletricamente isolado do veículo, não danifica módulos eletrônicos
- Web Service para integrações sistêmicas rápidas e seguras
- Espelhamento para centrais do cliente ou gerenciadoras de riscos
- Central 24hs com pronta resposta (opcional) / Espelhamento para GRs
- Opção de roaming internacional

Fundada em 2005, a 3S Tecnologia é uma empresa especializada em soluções de
rastreamento de veículos pesados, cargas, carretas e frotas, recuperação de veículos
roubados, painéis de gestão logística e prevenção de perdas no TRC.
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