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Dokładne śledzenie oraz monitorowanie 
towarów i pojazdów w całym cyklu dostaw jest 
niezbędne dla zachowania wysokiej wydajno-
ści i  efektywności. Celem utrzymania rentow-
ności, pojazdy flot samochodowych muszą być 
utrzymywane w dobrym stanie i być efektyw-
nie wykorzystywane do transportu towarów, jak 
najwięcej czasu spędzając na drodze. Wszelkie 
awarie, nieplanowane postoje, opóźnienia czy 
uszkodzone towary odbijają się na zysku osią-
ganym przez przedsiębiorstwo. Dlatego aktuali-
zacja informacji w czasie rzeczywistym o stanie 
pojazdu oraz kierowcy gwarantuje najniższe 
koszty transportu oraz najwyższą jakość usług 
oraz pozwala wykryć niebezpieczne sytuacje 
jak np. próba kradzieży.

Do zarządzania tym skomplikowanym 
procesem projektowane są specjalne systemy 
telemetryczne. Zbierają one dane dotyczące po-
jazdu i ładunku, a następnie przesyłają te infor-
macje za pomocą sieci bezprzewodowej GSM/
GPRS do serwera centralnego. Osoby zarzą-
dzające flotą pojazdów mogą zalogować się do 
serwera oraz sprawdzać wymagane dane. Do-
datkowo, w połączeniu z globalnym systemem 
nawigacji GPS czy Europejskim systemem 
GALILEO, znają dokładną lokalizację pojazdu. 
Możliwa jest również kontrola różnych funkcji 
o  znaczeniu krytycznym dla pojazdu, jak ci-
śnienie w ogumieniu czy stan hamulców. Na-
tomiast monitorowanie ładunku dostosowane 
jest już do specyfiki przewożonego towaru. Na 
przykład mrożone i chłodzone produkty muszą 
być stale kontrolowane pod względem tempe-

Cinterion – idealne 
rozwiązanie dla systemów 
telemetrycznych
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ratury oraz wilgotności. Kolejną możliwością, 
jaką stwarzają systemy telemetryczne są zabez-
pieczenia przeciw kradzieży, takie jak kontrola 
czujników zamknięcia drzwi, połączenia przy-
czepy z ciągnikiem czy wręcz identyfikacji cią-
gnika. Wszystko to sprawia, że operatorzy flot 
są w stanie niemalże natychmiast zareagować 
i  udzielić wskazówek dotyczących trasy, po-
dać lokalizacją najbliższego wykfalifikowanego 
warsztatu lub zawiadomić odpowiednie służby.

Powyższe rozwiązania pokazują tylko jed-
ną z  możliwości wykorzystania systemów te-
lemetrycznych jaką jest logistyka. Znajdą one 
zastosowanie praktycznie w  każdej aplikacji 
mobilnej m. in.  w inteligentnych systemach po-
miarowych i  zbierania danych, systemach za-
bezpieczeń i kontroli zdalnej oraz wielu innych.

Idealnym rozwiązaniem dla takich syste-
mów są moduły M2M Cinteriona. Moduły te 
oparte są o standardy CDMA, GSM lub/i UMTS, 
co pozwala użytkownikom na praktycznie nieli-
mitowaną mobilność spowodowaną globalnym 
zasięgiem tych technologii. Cinterion oferuje 
najwyższej jakości kompleksowe rozwiązania 
w  zakresie modułów i  terminali GSM/GPRS/
EDGE oraz UMTS/HSPA.

Portfolio produktów jest bardzo szerokie 
i  zróżnicowane. Moduły, które zasługują na 
szczególną uwagę jeśli chodzi o telemetrię jest to 
seria PH. PH8 – montowany przy pomocy złącza 
oraz PHS8 – montowany powierzchniowo (LGA) 
są to moduły 3G, które oferują pełne wsparcie 
głosowe oraz bardzo szybką transmisję danych 
HSPA+(do 14,4 Mbps). Niewątpliwą zaletą jest 

to, że posiadają one wbudowany GPS, co dodat-
kowo pozwala zmniejszyć całkowite koszty urzą-
dzenia. Oprócz wyżej wymienionych rozwiązań 
Cinterion ma w  ofercie całą gamę produktów, 
które mogą współpracować z zewnętrznymi od-
biornikami GPS. Tam gdzie kluczową rolę grają 
koszty oraz rozmiary urządzenia idealną pro-
pozycją jest BGS2. Z kolei moduły TC65i oraz 
EGS5 obsługują dodatkowo platformę JAVA, co 
stwarza jeszcze większe możliwości wykorzysta-
nia ich potencjału. Ciekawą propozycją jest rów-
nież  MC55i prawdopodobnie najpopularniejszy 
moduł M2M na świecie.  Kolejną odrębną grupą 
jest seria układów przeznaczona do zastosowań 
specjalnych. Moduły te zostały wykonane w taki 
sposób, aby spełniały wszelkie wymagania ryn-
ku motoryzacyjnego i  aparatury medycznej. 
Zastosowano w  nich między innymi grubszy 
laminat czy dodatkowe ekranowanie. Bardzo 
ciekawą grupą urządzeń są terminale – gotowe 
rozwiązania, gdzie przy pomocy różnego rodzaju 
interfejsów możemy dodać komunikację bez-
przewodową M2M do istniejących już aplikacji.

Cechą zdecydowanie wyróżniającą Cin-
teriona na tle innych producentów modułów 
M2M jest cały system wsparcia technicznego. 
Podejmując decyzję o zastosowaniu rozwiązań 
Centirion’a można liczyć na pomoc przy wybo-
rze samego układu, podczas całego procesu pro-
jektowania, testowania, wdrażania, jak również  
wsparcie posprzedażne.

JM elektronik jest oficjalnym dystrybuto-
rem rozwiązań firmy Cinterion w Polsce.

JM Elektronik

Dodatkowe informacje:
JM elektronik sp. z  o.o., ul. Karolinki 58,
44-100 Gliwice, tel. +48 32-339-69-00, faks 
+48 32-339-69-09, sprzedaz@jm.pl, www.jm.pl
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