
Пристрій спостереження за рухомими об’єктами

CarGo моделі Cargo Unit (CU2), з радіомодулем

систем стільникового зв’язку GSM-900/1800, 

обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі

даних Bluetooth) та GPS/Glonass-приймачем.

Технічний паспорт
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Опис1

Персональний трекер-маяк Cargo Unit (CU2) - це

мініатюрний пристрій, призначений для визначення точного місця

розташування рухомого чи нерухомого об'єкта.

Ключові особливості:

 Пристрій визначає місце розташування і передає інформацію по

каналах GPS\GSM на сервер. Користувач може подивитися

інформацію про місцезнаходження на екрані комп'ютера або

мобільного телефону.

 Для визначення місця розташування трекер використовує

супутникову навігаційну систему GPS / GLONASS. Але навіть у

випадках відсутності GPS сигналу, коли автомобіль знаходиться в

гаражі, під навісом, в підземному паркінгу, пристрій визначить

місце розташування за допомогою LBS позиціонування (по БС

оператора мобільного зв'язку).

 У стані спокою пристрій знаходиться в режимі «Сну». В цьому

режимі він не витрачає енергію батарей і не випромінює ніяких

сигналів, що робить його максимально непомітним для сканерів.

 Інтервал повідомлень власник визначає самостійно. Збільшити 

інтервал можна до 1 доби, а в екстрених випадках, зменшити до 

однієї хвилини.



Вимоги до техніки безпеки2 Транспортування і зберігання

Транспортування пристрою в транспортній упаковці виробника

допускається всіма видами закритого наземного і морського транспорту

(у залізничних вагонах, контейнерах, закритих автомашинах, трюмах і

т.д.). Допускається перевезення в герметизованих та опалювальних

відсіках літака.

Транспортування і зберігання повинні виконуватися в умовах, що

відповідають умовам зберігання відповідно до ДСТУ 8281:2015

При транспортуванні і зберіганні повинні дотримуватися вимоги знаків,

нанесених на упаковку.

Батареї не слід викидати разом з побутовим сміттям.

Здавайте пошкоджені або використані АКБ в центр

утилізації.



Технічні характеристики Cargo Unit (CU2)3

GSM характеристики

Частота

Quad band: 850/900/1800/1900 MHz

Compliant to GSM phase 2/2+

Class 4 (2W @ 850/900 MHz)

Class 1 (1W @ 1800/1900 MHz)

SIM карти, шт 1

GPRS GPRS multi-slot class 12

GSM антена вбудована

GPS / GNSS характеристики

GNSS чипсет мультичастотний GNSS приймач

Мультисистеми GNSS GPS+Glonass/ GPS+Galileo/ GPS+Beidou

Можливості приймача 33 канали для стеження / 99 для опитування супутників

Чутливість

холодний старт: -148 dBm

повторне опитування: -163 dBm

трекінг: -165 dBm

Точність позиціонування

(CEP) 
< 2.5m

TTFF (Відкрите небо) 

холодний старт: < 40 s

теплий старт: < 15s

горячий старт: < 1s

GPS/GLONASS антена вбудована

Загальні характеристики

Струм під час сну 0.5 mA

Робочий струм 30mA/5V

Розміри 89*57*20 mm

Вага 100 г

Резервна батарея Unit (CU2) -

- без кнопки SOS

- з кнопкою SOS

Li-Ion 1500 mAh/ 3.7V, що перезаряджається

Li-Ion 1100\1200 mAh/ 3.7V, що перезаряджається

Робоча напруга 5V 

Робоча температура -30℃ ~ +80℃ (-22°F ~ 176°F)

Температура зберігання -40℃ ~ +85℃ (-40°F ~ 185°F)

Водостійкіть корпусу IP61

Інтерфейси

Датчик температури вбудований

3D сенсор вбудований

Bluetooth 3.0 (4.0 як опція)

Flash пам'ять 2 MB (65 000 записів)

Розєм для зарядки 2 конт. магнітний

Час заряду 2 години

Тривожна кнопка (опція) тривожна кнопка SOS

Протокол передачі даних

Протокол відкритий TCP протокол

FOTA Автоматичне оновлення через хмару

Країна походження

Зроблено в Україні

Гарантія 2 роки



Технічні характеристики Cargo Unit (CU2)

Автономність Unit (CU2) без кнопки SOS

Motion mode (постійний рух) 5 днів або 800 км руху

Hide mode

(інтервальний)

1 точка на добу = 70 днів

2 точки на добу = 60 днів

4 точки на добу = 40 днів

24 точки на добу = 14 днів

Calendar mode

(регулярний)

в точно заданий час

1 прокидання на добу = 70 днів

2 прокидання на добу = 60 днів

3 прокидання на добу = 50 днів

Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку GSM і UMTS:

Радіотехнологія згідно з Планом 

використання радіочастотного ресурсу 

України:

цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-

900/1800 

Діапазони  частот, МГц:  

– передавача: 888 – 915 (GSM-900)

1710 – 1785 (GSM-1800)

– приймача:   933 – 960 (GSM-900)

1805 – 1880 (GSM-1800)

Класи випромінювання: 200KF7W, 200KG7D

Ширина смуги частот випромінювання

передавача на рівні мінус 30 дБ 

(контрольна), не більше, кГц:
400

Максимальна вихідна потужність

передавача, Вт:   
2 (GSM-900); 1 (GSM-1800)

Тип антени: інтегрована

Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth):

Радіотехнологія згідно з Планом 

використання радіочастотного ресурсу 

України:  

широкосмуговий радіодоступ (РІ 24-3)

Діапазон частот, МГц:    2400,0 – 2483,5

Максимальна потужність передавача, мВт 

(дБм): 
69,0 (18,4)

Класи  випромінювання: 1M00FXW, 1M00GXW

Ширина смуги частот випромінювання

передавача на рівні мінус 30 дБ 

(контрольна), не більше, МГц: 

1,4

Тип антени/Ga, не більше, дБі: інтегрована/1,6

ЕІВП, не більше, мВт (дБм): 100 (20)

Інші технічні характеристики Cargo Unit (CU2) згідно технічного 

Регламенту Радіобладнання



Зовнішній вигляд та інтерфейси Cargo Unit

Рисунок 1. Зовнішній вигляд Cargo Unit (CU2)

5

Примітки: як опцію на корпус може буде змонтовано мембранну 

або іншу клавіатуру для передачі тривожних повідомлень по 

натисканню.

Рисунок 2. Гама кольорів CarGo Unit (CU2)



Комплект поставки Cargo Unit (CU2)6

В комплект поставки входить:

1) трекер в зборі з АКБ 1500 мАг

2) магнітний USB кабель 3

3) гарантійний талон.

Рисунок 3. Комплект поставки Cargo Unit (блок живлення в поставку не 

входить)

*Для зарядки пристрою потрібно використати блок живлення 5 В,

1А, з роз'ємом usb. В комплект поставки не входить!

У разі використання Cargo Unit на автомобілях - необхідно встановити

його написом «Верх» в напрямку «неба», щоб вбудований приймач міг

приймати супутниковий сигнал. Між супутниковим приймачем пристрою і

«небом» потрібно уникати металевих деталей, так як металеві деталі є

перешкодою для проходження сигналу від супутників. Пластмасові деталі

та скло не є перешкодою для супутникового сигналу.

Щоб достовірно сказати, що маяк встановлено правильно, необхідно 

дочекатися його виходу в ефір та перевірити силу навігаційних сигналів.

Зарядні блоки живлення, ноутбуки або ПК до яких підключаються 

вироби мають відповідати вимогам стандарту ДСТУ EN 62368-

1:2017.



Індикація7

Трекери мають 3 LED світлодіоди. Індикація при вставленій сім карті:

Індикація, LED - GSM:

Індикація. LED - GPS:

Індикація заряду LED - CHRG:

Світлодіод CHRG,

жовтий
Стан трекера

- світиться Триває заряд

- не світиться
Заряд завершено

- блимає Критичний заряд, 15%

Примітки. Колір світлодіодів може бути змінений, але частота індикації

і порядок їх розташування залишаться незмінні.

Світлодіод GSM,

зелений
Стан трекера

Світиться\блимає підключення до сервера успішне, обмін даними

не світиться Проблеми з сім-карткою або GPRS зв'язком 

Світлодіод GPS,

синій
Стан трекера

- блимає GPS модуль активовано, пошук супутників

-світиться синій GPS модуль активовано, супутники захоплено



Безпека та правила користування

1.GPS-пристрій (далі - пристрій) призначений для роботи в умовах з

температурою навколишнього середовища від -30°С до + 60°С.

2.Забороняється експлуатація пристроїв поблизу опалювальних приладів

та інших випромінювачів тепла. Забороняється попадання прямих

сонячних променів на пристрій протягом тривалого часу.

3.Забороняється контакт пристрою з будь-якою рідиною та його установки

на вологу поверхню.

4.Не допускається потрапляння через отвори і щілини всередину

пристрою будь-яких сторонніх предметів.

5.Забороняється піддавати пристрій ударам і впливу вібрацій, виключаючи

нормальної вібрації під час руху транспортного засобу, на якому

встановлено пристрій.

6.Не допускається використання органічних рідин для чищення пристрою

7.Використовувати для роботи пристрою можна тільки напругу живлення

від 6В до 50В.

8.Пристрій розрахований на цілодобову роботу протягом тривалого часу.

Після підключення пристрою до зовнішнього адаптера живлення

можливе незначне нагрівання корпусу апарату.

9.Зберігання пристрою повинно здійснюватися в заводській упаковці в

сухому приміщенні при відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших

активних домішок. Температура повітря повинна бути від +5°С до + 40°С,

відносна вологість - до 80%. Зберігання під відкритим небом або під

навісом не допускається.

10.При переміщенні упакованого пристрою з середовища мінусової

температури в тепле приміщення, пристрій необхідно витримати не

менше 2-х годин в теплому приміщенні перед його запуском, для

уникнення випадання конденсату.

11.Упаковані пристрої придатні для переміщення усіма видами транспорту

при температурах від -40°С до + 90°С за умов захисту їх від прямого

впливу атмосферних опадів і зовнішнього механічного впливу.

12.Дотримуватися вимог безпеки згідно ДСТУ EN 60950-1:2015
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Гарантійні зобов'язання

Під гарантійними зобов'язаннями розуміється забезпечення виробником

нормального функціонування виробу протягом гарантійного терміну,

встановленого цим документом. У разі виходу з ладу виробу з вини виробника

забезпечується безкоштовний ремонт непрацюючого виробу, за умови

дотримання споживачем всіх правил експлуатації, зберігання і транспортування.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі та швидкозношувані

елементи (антени, антенні перехідники, з'єднувальні кабелі, контакти, роз'єми,

джерела живлення та ін.) Гарантійний термін на АКБ складає 6 місяці від

дати продажу.

Виробник забезпечує перевірку і відновлення працездатності виробу протягом

14 календарних днів з дня його доставки в сервісний центр. Якщо

відремонтувати виріб неможливо, споживач має право вимагати його заміни. У

разі відсутності відповідного виробу на складі вимога споживача про заміну

підлягає виконанню протягом 30 календарних днів. При неможливості заміни

виробу виробник залишає за собою право замінити його на товар аналогічної

якості, або такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням ціни.

Гарантійний ремонт не проводиться в наступних випадках:

1. При відсутності або пошкодженні фірмових гарантійних пломб,

при відсутності відповідного фірмового гарантійного талона.

2. При невиконанні споживачем вимог виробника з експлуатації

виробу.

3. При закінчення гарантійного терміну, зазначеного у відповідному

фірмовому гарантійному талоні.

4. При наявності слідів ремонту виробу, модифікації виробу, спроб

відкриття, розбирання виробу, пошкоджень головки гвинтів.

5. При наявності механічних пошкоджень виробу (відколи, тріщини,

слідів удару, відсутність сполучних гвинтів, частин, вузлів,

механічне роз'єднання електричних з'єднань, дефекти складових

частин виробу).

6. При модифікації покупцем або сторонніми особами, вмісту ПЗП

(FIRMWARE).

7. При наявності рідини всередині приладу.
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