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Монтаж  
Пристрій ZSL - повинен виконуватись авторизованим установщиком. 

Пристрій OBU - встановлюється на панель під склом транспортного засобу або на лобове скло, приклеюючи 
його до панелі приладів таким чином, щоб частина корпусу зі світлодіодами була спрямована вгору і щоб 

водій міг бачити світлодіоди. 

 

Додаткова інформація 
Під час будь-якого ремонту автомобіля від’єднуйте роз’єм живлення та периферійне оснащення від 

пристрою. Напруга живлення не повинна перевищувати 36В. Інакше пристрій може вийти з ладу. 

Транспортування та зберігання 
Транспортувати прилад у транспортній упаковці виробника з використанням усіх видів закритого 

наземного та морського транспорту (вагони, контейнери, закриті транспортні засоби, вантажні трюми 

тощо). Транспортування літаком також дозволяється в герметичних, опалювальних відсіках. 
Транспортування та зберігання повинні відповідати умовам зберігання згідно з ГОСТ 15150-69. 

 

Додаткова інформація 
• допустимий рівень ударних навантажень: удар з прискоренням 2-5 G з тривалістю імпульсу 5-10 мс; 

•  відносна вологість повітря <80%; 

• повітря в складському приміщенні не повинно містити агресивних забруднюючих речовин, пилу, жиру, 
вологи, що перевищують норми ГОСТ 12.1.005-88. 

 

Вимоги безпеки при встановленні та технічному обслуговуванні пристрою 
При встановленні приладу слід вжити організаційно-технічних заходів, що забезпечують безпечну роботу 
приладів керування, допоміжних пристроїв та витратних матеріалів. 

Відповідальність за дотримання заходів безпеки несе технічний персонал, який встановлює пристрій, та 
відповідальний за обладнання на місці. 

На робочому місці дотримуватись правил пожежної безпеки за ГОСТ 12.1.004 та правил електробезпеки за 

ГОСТ 12.1.019. 

Дотримуватись правил охорони праці транспортних засобів згідно з ДНАОП 0.00-1.28-97. 

Щоб запобігти пошкодженню, зберігайте пристрій в ударостійкій упаковці. Вимкніть живлення перед 

обслуговуванням. Не встановлюйте та не виймайте SIM-карту, коли пристрій увімкнено. 

 

 
 

 

 

Паспорт пристрою 

 

Trackimo eToll TRKM-1000 

Пристрій E-TOLL OBU/ZSL 
 

 

  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Декларація відповідності 
ТОВ «Trackimo CEE» цим заявляє, що 
радіопристрій GPS TRKM1000 
відповідає Директиві 2014/53/ЄС. 
Повний текст Декларації ЄС можна 
знайти за посиланням: 

https://trackimo.pl/pdf/TRKM-1000.pdf 
 

Утилізація упаковки 
Утилізуйте упаковку, 
переконавшись, що матеріали 
правильно розділені. 

Утилізуйте картонні матеріали як макулатуру, 
пластик та фольгу через відповідні відділи 
переробки. 
 
Утилізація локатора 
(Дійсно в ЄС та інших європейських країнах із 
системами роздільного збору відходів і 
вторинної сировини). 

Стару техніку не можна викидати як 
побутове сміття. Якщо локатор більше не 
може використовуватися, всі споживачі 
законно  

зобов’язані відокремлювати старі пристрої від 
побутових відходів наприклад, викидаючи їх у міські та 
регіональні пункти збору відходів. Це гарантує, що старі 
прилади будуть належним чином перероблені, щоб 
уникнути негативного впливу на навколишнє 
середовище. Тому електронні пристрої позначаються 
символом, показаним тут. 
 

Батарейки не можна викидати як побутові 
відходи! Як споживач, ви за законом 
зобов’язані утилізувати батарейки в 
місцевому пункті збору батарей, пункті збору 
або у роздрібного продавця, незалежно від 
того, чи містять вони шкідливі речовини*, 
тобто їх можна утилізувати екологічно чистим 
способом. 

* позначено як: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець 



 

 

 

 

Застосування 

Пристрій e-TOLL TRKM-1000 OBU / ZSL призначений для дистанційного відстеження розташування та 

стану рухомих об'єктів у режимі реального часу за допомогою різних систем супутникового стеження та 

передачі даних через мобільний зв'язок з можливістю підключення додаткових датчиків. 

У набір входить 

1. Пристрій відстеження рухомих об'єктів Trackimo eToll TRKM-1000 - 1 шт. 

2. З'єднувальний кабель OBU / ZSL - 1 шт. 
3. Паспорт пристрою – 1 шт. 

4. Гарантійний талон – 1 шт. 

5. Картонна коробка – 1 шт. 

Умови праці 

• температура навколишнього середовища від -30 °C до +80 °C 

• відносна вологість повітря до 80% при +30 °С; 

• атмосферний тиск від 84 кПа до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.) 

 

 

Використання виробу в медичних установах, літаках або поблизу радіоелектронного 

обладнання заборонено, щоб уникнути несправності під час роботи високочастотного 
передавача пристрою. 

Специфікація 

Параметр Характеристика  

Стандарт передачі даних GSM 850/900/1800/1900 
Канали зв'язку GPRS, SMS 

клас GPRS 10 

Навігаційна система LBS, GPS або LBS, 

GPS/GLONASS/GALILEO/SBAS/AGPS 

GPS і GSM антени Внутрішня 

Динамік + 
Акселерометр + 

Картка SIM 1 

Цифровий вхід з активним «1» 1 
Цифровий вихід 1 

Аналогові входи 2 

Діапазон напруги цифрових входів Від 0 В до 40 В 
Тип цифрового виходу Відкритий 

Максимальний струм навантаження дискретного виходу 0,5 A 

Діапазон напруги аналогових входів Від 0 В до 27 В 
Вид живлення OBU / ZSL 

Внутрішня батарея 1000 mAh 

Блок живлення Від 6 В до 36 В 
Середнє споживання струму (12 В) 60 мA 

Максимальний споживаний струм (12 В) 350 мA 

Об’єм внутрішньої пам'яті 4 МБ (90 000 записів) 
Робоча температура Від -30 до +80°С 

Відносна вологість 80 % при +30 °C 

Габарити (шир. довж. вис.) 93 х 60 х 25 мм 
Вага нетто 120 г 

Вага брутто 130 г 

Клас герметичності IP54 

 

 

 

 

 

 

Зовнішній вигляд пристрою, його розміри та функціональність 

 

 

  

 

 

 

 

Зовнішній вигляд і маркування роз'єму пристрою 

 

 

Призначення контактів 

 

№ Колір 
Назва  

порту 

Тип  

сигналу 
Віднесення 

1 
Фіолетовий 

Out 
Вихід Цифровий вихід 

2 
Синій 

DAT_high 
Вхід Цифровий вхід з активним «1» Зарезервовано 

для сигналу запалювання 
3 Чорний GND Живлення Спільний кабель (земля) 

4 
білий 

AN_in 1 
Вхід Аналоговий вхід №1 

5 
Сірий 

DAT_low 
Вхід Цифровий вхід з активним «0» 

6 
червоний 

+ V_in 
Живлення Бортовий блок живлення „+” (номінальна 

напруга 12 В або 24 В) 

 

Червоний світлодіод LED «GPS / GSM» 

сигналізує про стан «все в порядку». 
Постійно горить, коли встановлено 

з’єднання з основним сервером, а 

положення фіксується сигналом GNSS. 
Блимає, якщо будь-яка з умов не 

виконується. 

 
Зелений світлодіод LED «Баланс eToll» 

керується командою сервера і вказує на 

низький баланс у системі eToll. Він 
вмикається, коли баланс перевищує рівень, 

встановлений користувачем системи eToll. 

Блимає - баланс нижчий за встановлений 

рівень на рахунку IKK в системі eToll. 

 
Динамік, який повідомляє про низький 

баланс eToll. Коли автомобіль рухається, 

він видаватиме подвійний звуковий сигнал 
нагадування про низький баланс кожні 15 

секунд. Коли машина зупиняється, сигнал 
вимикається. 


