
META TRAK GPS-GSM systeem E-Call 
Wanneer er een crash geïdentificeerd wordt 
wordt er onmiddellijk een alarm gestuurd naar  
de 24/7 meldkamer en 112-alarmcentrale zodat 
er direct hulp onderweg is. In geval van diefstal
wordt aan de politie duidelijke actuele 

De eigenaar zal een SMS-alarm ontvangen  
als er diefstal, vandalisme of andere sabotage
plaatsvindt. MetaTrak is heel eenvoudig en snel  
te installeren op de accu met maar 2 kabels.

positiegegevens verstrekt.

Veel verzekeringsmaatschapijen

 

GPS-GSM Telematics System

Volledige bescherming tegen diefstal,  

inbraak en vandalisme. Omvallen en crash 

alarm om levens te redden.  

Adviesprijs vanaf

 BEL
€

 

 

       Motorfiets  -  Bromfiets  -  Scooter  -  4x4 Off Road

Brommobiel  -  Boot  -  Waterscooter  -  Camper 

Personenbus  -  Personenauto  -  Bedrijfsauto  

Bus  -  Shovel - Graafmachine -  Kraan

Vrachtauto  -  Quad  -  Caravan - Tractor

Met technische inzicht   02-2016

Veel verzekeringsmaatschapijen
zullen in de toekomst voordelen
geven, waardoor de investering
terugverdient wordt.



Made in Italy

Europa's grootste en toonaangevende META SYSTEM fabriek heeft meer dan 40 jaar ervaring
De fabriek levert een verscheidenheid aan auto's, motorfietsen, vastgoed alarmen en vele andere
verkeersveiligheid producten aan ongeveer 30 verschillende auto en motorfiets fabrikanten.
en scooter merken, en bijna 150 grote verzekeringsmaatschappijen Europa wijd. Ook tienduizenden
security bedrijven vertrouwen op de hoge kwaliteit van de META SYSTEM producten, die worden 
geproduceerd in 7 high-tech fabrieken in Europa. China heeft zijn eigen fabriek.

Europa's Telematic equipment fabrikant Europa's eigen cloud service center 
 E-SIM, geen roamingskosten    
 

Onmiddellijke crash / kantel alarm
  
 

Unieke E-Call gyro / G sensoren 
  
 
Geïnstalleerd in slecht enkele minuten  
  
 

De unieke technische eigenschappen, kwaliteit

Veruit de meest exquise technische functies  

Reeds meer dan 200 miljoen units geproduceerd

6.000.000 META Telematic apparaten in gebruik 

Bij een crash, vallen of van de weg raken, is het  
belangrijk dat het alarm en de geografische  
informatie direct naar de alarmcentrale gaat.

Niets is belangrijker dan uw veiligheid. kronkelende 
dijkwegen, tramlijnen, vorstkuilen, wegbermen en steenslag
Het grootste gevaar zijn dieren, andere weggebruikers en
machines.

Met sneeuw, ijzel, regen, hagel, harde wind eventueel  
met bomen langs de weg is het niet ondenkbaar dat er zich 
een ernstig ongeluk voordoet, ze zijn dagelijks in het nieuws
Als er zich een ongeval heeft voorgedaan zijn de  
betrokkenen meestal niet in staat om te bellen door letsel 
of shock. ook het vertellen van de exacte plaats van het
ongeval is dan lastig. Vooral in landelijke gebieden is de
precieze locatie vaak niet bekend.

GYRO META TRAK apparaat en de G-sensor detecteert 
onmiddellijk een aanrijding en stuurt onmiddellijk alarm  
informatie naar de EuroPAC alarmcentrale en naar 112. 
Deze alarmcentrale professionals welke 24/7 actief zijn  
kunnen van de META TRAK cloud server de G-krachten,
GPS-locatie en andere informatie zoals contactgegevens
van de eigenaar zien. waardoor er direct hulp gestuurd
kan worden naar de plaats van het ongeval.  
       

BOTSING EN  CRASH ALARM

GPS-GSM Telematics System

direct verstuurd

Beste op de markt.

E-Call gegevens over de noodsituatie 



Diefstal bederft vaak het hele seizoen. META TRAK
stelt u via SMS of @mail zo spoedig mogelijk op de 
hoogte van diefstal van uw motor, als het wordt  
verplaatst, sabotage of andere kwaadaardige acties.   

META TRAK E-call, ongevalmanagement of andere 
verkeersveiligheid kenmerken zijn de absolute topklasse.
Maar zo zijn de andere security functies van het apparaat.
binnen de CPU is eigenlijk gevoelig voor de G-bewegings-   
sensor en gyro-sensor die zelfs de kleinste veranderingen
in de bewegingsrichting kan detecteren. Als het voertuig  
over een langere afstand wordt verplaatst, wordt gekanteld          
of het elektrische systeem wordt gesaboteerd, dan krijgt de  

bij de 24/7 EuroPAC meldkamer binnen komen. 

Zelfs als een dief de accu zou ontkoppelen dan nog werkt  
de META TRAK met een eigen batterij tot een paar uur per 
per dag. In de stand-by modus is het stroomverbruik minder  
dan 5mA. Dus bijvoorbeeld met een volledig opgeladen 20 Ah 
accu werkt hij tot een 4000h, d.w.z. ongeveer een half jaar. 

In de META TRAK cloud server kan u een gebied afbakenen 
op de kaart (GEO-fencing) waarbinnen het voertuig moet 
blijven of vaak wordt geparkeerd. Als iemand het voertuig 
hier buiten brengt, zult u onmiddellijk een SMS ontvangen

       

DIEFSTAL-RETAIL-SABOTAGE ALARM  

Effectieve bescherming tegen dieven

eigenaar een alarm via SMS en dezelfde informatie zal ook 



META TRAK GPS-GSM-toestel is het nieuwste op het     
gebied van telematicasystemen de zgn. "Black box"   
met o.a. E-call en ongeval detectie technologie.

     DE NIEUWSTE EN BESTE TECHNIEK 

Functies die ook gebruikt worden in bijvoorbeeld vliegtuigen en
Formule 1 zwarte dozen. Die informatie opslaan en verzenden
naar de server. De G-bewegingssensor en gyro positie sensor
die de verschillende bewegingen maximaal 100 x per seconde
meten en de data opslaat in de buffer geheugen van de
T30 module.

Device en GYRO G-sensoren detecteren zelfs de geringste   
bewegingen. in geval van een ongeval verzend de META TRAK   
module onmiddellijk de locatie en gegevens aan de 24/7   
meldkamer.
 
Stroomverbruik Stand-by-modus is de kleinste op de markt. het 
is10 of 20 maal lager dan in veel andere alarm- en veiligheids-  
voorzieningen. Laag energieverbruik belangrijk voor motorfietsen.

De unieke META TRAK T30 is de enige met een 2 kabel installatie.  
Geen noodzaak voor aparte +15 aansluiting. Deze zijn vaak moeilijk   
te vinden of aan te sluiten. De module gedetecteerd het stroom- 
verbruik, veranderingen, bewegingen en trillingen wanneer de motor    
wordt gestart. wanneer de module automatisch wordt geactiveerd. 
       

META TRAK apparaat is de zgn. Black-box  
eenheid, G-acceleratie en Gyro- posities en 
alle bewegingen worden 100x per seconde 
opgeslagen in het geheugen van de module 
vanaf waar het naar de server wordt verstuurd.
De geïntegreerde GSM-kaart is een automatische   
elektronische E-SIM, waardoor een traditionele  
Sim kaart niet nodig is. Het apparaat maakt 
automatisch verbinding met het GSM-netwerk 
in ongeveer 250 verschillende landen voor hetzelfde 
lage tarief per maand over de hele wereld.  

       

De installatie duurt slechts een paar minuten.  
De META TRAK module is gemonteerd op de 
accu  
Bijna elk deel van de doe-het-zelf installeren.  
De module heeft slecht 2 draden een + en een -  
Het stand-by accu stroomverbruik is uniek  
klein, minder dan 5mA. 

       

Alles in een klein, compact en waterdichte centrale eenheid, die een 
dikte van slechts 14 mm, lengte 98 mm en breedte 77 mm heeft.
       

E-call botsing en kantelalarmReal-time GPS tracking
 

De batterij op of achter de daken.  
 

6-ASSEN. E-SIM.



GPS-GSM Telematics System

META TRAK Cloud Server by Anroid, iOS and Windows

META TRAK T30 eigenaar opend een online-portal op     
de cloud server die alleen hij kan beheren. Hier wordt  
alle gegenereerde informatie opgeslagen. de cloud  
server genereert de eventuele alarmmeldingen.   

META TRAK module printplaat geïntegreerd met e-SIM (in                         
tegenstelling tot de traditionele kaart), zodat het niet kan worden
gestolen en misbruikt worden voor gesprekken of winkelen. De 
klant hoeft niet een losse SIM-kaart te kopen en apart te betalen  
voor het gebruik waardoor betalingen op kunnen lopen. 
 
META TRAK e-SIM werkt in alle landen met GSM-netwerk
(ongeveer 250), zelfs als het voertuig veel verplaatst wordt   
over grote afstanden of lange bedrijfsuren heeft, resulteert dit
niet in extra kosten. META TRAK service omvat daarom de
e-SIM kosten, @mail en SMS alerts aan de eigenaar evenals  
EuroPAC 24/7 en 112 ongeval en diefstal meldingen en ook 
bij kennisgeving naar verzekeringsmaatschappijen 

Dezelfde prijs van de cloud service, real-time positionering, 
de route en triprapporten en dergelijke informatie. Al deze en    
tientallen andere extra functies kunnen worden gebruikt in alle 
on-line toegang tot Android, iOS en Windows mobile apparaten
en computers. META TRAK diensten te kosten voor motorfiets . 
gebruik slechts € Bel per maand waarvan een deel terugkomt via
de potentiele voordelen van premies en kortingen. Vraag ernaar!   
     
   
       

Cloud service functies

META TRAK zet de data uiterst veilig in 3   
verschillende cloud servers. Alle gebruikersdata  
versleuteld / gecodeerd in hetzelfde systeem dat  
banken gebruiken. Alleen de eigenaar kan de 
informatie bekijken en beheren over het voertuig     

       

Alleen de eigenaar en de personen die daartoe bevoegd 
zijn ontvangen op hun mobiel sabotage, diefstal, Operative 
beweging en andere SMS-alerts. Op de Android, iOS en
Windows App is het eenvoudig om real-time de positie te zien  
en ook te kijken naar de verschillende ritten en routes met
verschillende kaarten. U kunt ook de andere functies  
van het apparaat beheren zoals het activeren van een  
startonderbreker via de app is deze dan te activeren  

         

Made in Italy

korting op de premie.  

anderen niet.     
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Wi-META
Variabele code en AES versleutelde verbinding  

META TRAK T30 GPS-GSM-MODULE TECHNISCHE KENMERKEN:

META TRAK CLOUD SERVICES SERVER FUNCTIES EN KENMERKEN:

MP-ALARM EN STARTONDERBREKER
        

       

De T30 GPS-GSM unit creeert draadloos verbinding met   
Wi-META voor MP-alarm systeem met veel coole functies   
(in het linker rijtje) ook verkrijgbaar als een goedkope draadloze 
Wi-META startonderbreker de Wi 3.0, welke voorkomt dat het 
voertuig gestart kan worden. 
Als uw voertuig een alarm heeft, kan dit worden gecombineerd 
met de draadloze Wi-META Wi 2.0 alarm transmissie eenheid.   

       

Erg kleine en compacte telematica unit

Eenvoudige doe-het-zelf installatie, setup-tijd van slechts 3-5 minuten

installatie in de buurt of op de accu    

Montage met tape (meegeleverd), schroeven of kabelbinders 

Waterdichte module (IP67) , 12V en 24V

Backup NiMh batterij (ongeveer 2 dagen) 7,2 V 230mAh 

Kleinste stroomverbruik op de markt, minder dan 5 mA

Het apparaat werkt op een 20Ah accu meer dan 4.000h, tot 6 maanden

Nieuwe, gevoelige 32-kanaals satellietontvanger

Volgt GPS, GLONASS, COMPASS en QZSS

GSM/GPRS Quad Band, 850/900/1800/1900 Mhz, Klasse 10

Ingebouwde E-SIM, die een directe verbinding met de server M2M heeft

De E-SIM is actief in ongeveer 250 landen tegen hetzelfde tarief

Geïntegreerde GNSS / GPS en GPRS / GSM-antennes

32 bit microprocessor Renesas M30879, Chip 100 pins

8 Mbit flashgeheugen, verzameld 100x per seconde gegevens  

Bij vol module geheugen, zal de data naar de server gestuurd worden

Service tegen betaalbare prijzen, actief in heel Europa

Ook EuroPAC alarmfuncties en de overdracht van 112 ERC

@Mail En SMS alerts aan de eigenaar of gekozen nummer 

Android, iOS of Windows APP voor mobiel gebruik

Web-app mobiele telefoon, tablet en computer gebruik

Alleen de eigenaar heeft een versleutelde verbinding met cloudserver 

De cloud service tot 10 jaar opslaan van alle informatie

Nieuwe E-call botsing, ongeval en waarschuwing functies

Gyro-, G- en shock sensor detectie en alarm overdracht

Botsing en kantelen genereert direct een alarm bij 24/7 alarmcentrale

Inbraak, diefstal en sabotage alarm SMS naar de eigenaar

Geo-fencing, SMS-alarm bij verlaten ingestelde gebied

Real-time voertuig GPS-locatie en het bijhouden van de bewegingen

Via cloud service maakt de module de automatische software-updates

bewaking op afstand van het voertuig en de modulefuncties via app

Het totaal van de rit, gereden routes monitoring en analyses rijpatronen 

Het alarm bij uitschakeling of lage accuspanning van de accu

SMS alerts aan de eigenaar bij aangesluiting op een diefstalalarm

Diverse functies zoals op afstand starten van de motor

Route analyse, monitoring routes, rijstijl scores en analyse

Bewaking en analyse van de afgelegde afstanden, routes 

Fleet Management, follow-up voertuigenvloot

Privacy modus zodat niemand de voertuigbewegingen kan zien

Kan worden uitgeschakeld per sms-dienst, voor vervoer, pont en veerboten

Voordelen bij kennisgeving activering aan verzekeringsmaatschappij

Al deze functies en diensten vanaf slechts € bel! per maand

Veel verzekeringsmaatschappijen zullen kortingen geven   

                                 

Alle aansluitingen op de cloud server zijn encrypted AES encryptie,

6 richtingen herkenning van de 6-assige gyro positiesensor

3D-werkende G-sensor, impact en crashsensor MEMS

Impact, botsing, omslaan, beweging en shock detectie tot 24G

Diagnose bewaakt de werking, waarschuwt u voor mogelijke storingen

AES Gecodeerde draadloze Wi-META-verbinding (Bi-RF) accessoires

Draadloze accessoires RF-verbinding 863,1 MHz - 868,9 MHz

Accessoires: alarm, startonderbreker, ID identificatie, prive/zakelijk knop 

Automatische detectie van het starten en stoppen van de motor

Info LED geeft aan de functies en GSM roaming-verbinding

De werking temperatuurbereik -40 en +85 C, accu opladen -20C tot + 85C

Maat: 14 mm dik, 98 mm lang en 77 mm breed. Weegt slechts 115gr

Goedgekeurd product en fabrieken, CE, ECE-R10, R&TTE

Made in Italy, onderhoud en 24/7 helpdesk in Nederland

EuroPAC 24/7 alarm meldkamer en  112 Emergency Response Centre

3 jaar garantie, 10-jaar reserveonderdelen aansprakelijkheid 

  

Kijk op www.johngold.nl/metatrak of bel tel: 036 53 00 886

Verkrijgbaar vanaf

BEL€

Europa's grootste producent van compacte 
en eenvoudig te installeren GPS-GSM-toestel 
en de bescherming van zijn 24/7 alarmcentrale
koppeling kan uw leven redden bij een ongeval. 
Het beschermt tijdens het rijden en maakt uw leven 
gemakkelijker

Vraag uw dealer naar de ogelijkheden.   

 

Veel verzekeringsmaatschapijen
zullen in de toekomst voordelen
geven, waardoor de investering
terugverdient wordt.

Gewoon een 2 kabel verbinding, + kabel (+30) en een - kabel (massa)  
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