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elektronické monitorování
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Monitoring železničních vozů
a lokomotiv

Technologie jsou naším koníčkem
Žijeme v chaotickém světě, ve kterém

Toho bych však nedosáhnul bez našeho

jsme vystavovaní nekonečnému přívalu

týmu profesionálů, pro které jsou technologie

informací. Ať už jako podnikatelé, manažeři

a inovace nejen živobytím, ale především

či třeba rodiče, naším úkolem je se v těchto

koníčkem.

Správa železničních vagónů a lokomotiv je složitá činnost, která s sebou nese riziko
mnoha chyb a vysokých nákladů na údržbu. Vytvořili jsme řešení, které vešekeré dění
kolem vozů monitoruje a soustředí tyto informace na jedno místo, čímž významně
zjednoduší práci a sníží vaše výdaje.

informacích dobře orientovat a na základě
nich se správně rozhodovat.

Inovace nás baví, a proto vám poskytujeme

Firmu LEVEL Systems jsem založil s cílem

řešení pro zabezpečení a monitoring

zjednodušit práci s informacemi a pomoci

vašich vozů, vlakových souprav, strojů,

» Přesný kilometrický proběh - dopočítaný pomocí železničních map či otáček dvojkolí

tak našim zákazníkům mít veškerý přehled

kontejnerů, letadel a čehokoli dalšího na co si

» Ochrana před krádeží - automatický alarm v případě neoprávněné manipulace

o jejich majetku na jednom místě.

vzpomenete, již téměř 30 let.
Michal Falta
Jednatel společnosti

» Online sledování - jednoduchá a efektivní organizace, elektronický dopravní deník

železniční
doprava

» Rychlá a jednoduchá instalace - přichycení na magnet/nýtováním/okolo osy dvoukolí
» Snadná správa údržby - automatické notifikace o plánované údržbě
» Prevence škod a nehod - sledování nerovností na kolejích, opotřebení ložisek ad.
» Detekce nárazů - při spřahování vozidel
» Široká škála dalších měřených hodnot - pomocí externích Bluetooth a NB-IoT senzorů
(monitoring ložisek, nákladního prostoru apod.)

Jsme česká firma s produkty
po celém světě
Firma LEVEL Systems byla založena v roce
1990 v Náchodě. Po dlouhých letech neustálého
rozvoje našich produktů a znalostí v oboru
se můžeme pyšnit pozicí jednoho z předních

Ať už máte jeden či sto vozů,
nabízíme řešení pro každého

evropských výrobců monitorovacích zařízení a
programů.

Kiha jízd - nikdy nekončící noční můra pro každého podnikatele. Ať už máte jeden
vůz nebo celý vozový park, naše monitorovací řešení za vás automaticky vyplní

Abychom si stávající postavení na trhu udrželi,

knihu jízd, ochrání před zloději, upozorní na údržbu a mnoho dalšího.

přísné dodržování mezinárodních standardů
je nezbytností. Pro ujištění našich zákazníků o
bezpečnosti a kvalitě námi poskytovaných služeb
procházíme pravidelnými audity a jsme držiteli
certifikací systému managementu bezpečnosti
informací ISO/IEC 27001 a systému kvality řízení
ISO 9001.

» Online sledování automobilů a motocyklů - sledujte živě na mapě
» Elektronická kniha jízd - s neomezenou historií a možností exportu do různých formátů
» Široká škála sledovaných hodnot - rychlost, nadm. výška, teplota, vlhkost, tlak
» Sledování nárazů a náklonů - upozornění při nehodě nebo odtahu vozidla
» Geozóny - nastavte si geozónu a buďte informovaní o vjezdu či výjezdu vozu

V současnosti monitorujeme více než 100 tisíc

» Ochrana před krádeží - funkce hlídací pes/možnost vzdáleného vypnutí motoru vozidla

objektů v 37 zemích z celého světa.

» Přepínání účelu jízdy - mezi pracovní a soukromou cestou
» Hodnocení stylu jízdy – hodnocení chování řídiče pro optimalizaci nákladů na vůz

www.level.systems

osobní
doprava
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Efektivní správa
nákladních vozů
Vzhledem k rostoucímu konkurenčnímu prostředí naráží všichni dopravci na tentýž
problém, silný tlak na cenu při stále narůstajících nákladech. Pomocí našeho řešení
pomáháme dopravcům s významnou optimalizací nákladů a plynulým chodem celého
procesu přepravy. Naše řešení vám pomůže vyhnout se zbytečně najetým kilometrům,
prostojům, škodám na vozech, nebo i zpožděným dodávkám, které mohou snadno
odradit zákazníka.
» Online sledování nákladních vozů a návěsů
» Detailní elektronická kniha jízd - s neomezenou historií a exportem do různých formátů

nákladní
doprava

» Monitoring nákladního prostoru - teplota, vlhkost, tlak, vibrace, otevřené/zavřené dveře
» Ochrana před krádeží - funkce hlídací pes/možnost vzdáleného vypnutí motoru vozidla
» Sledování spotřeby - data získaná z tankovacích karet
» Správa údržby vozu - přehled chystaného a provedeného servisu
» Hodnocení stylu jízdy – hodnocení chování řídiče pro optimalizaci nákladů na vůz
» Povýšení vašeho zákaznického servisu - sdílejte informace o jízdě s vašimi zákazníky

Elektronický monitoring se
netýká pouze dopravy
Naše řešení najdou svá efektivní uplatnění i v monitoringu stavebních a zemědělských
strojů, ve správě rodinných domů a administrativních budov, v uskladnění potravin,
léčiv nebo chemikálií. Mezi naše silné stránky patří flexibilita v podobě vlastního vývoje
a výroby pod jednou střechou, což nám umožňuje vyvíjet řešení šitá na míru našim
zákazníkům.
» Přesná pozice kontejnerů, karavanů, strojů, zásilek i osob
» Zabezpečení - automatická upozornění při nedovoleném vniknutí nebo manipulaci

asset
tracking

» Počítání odpracovaných hodin pronajatých strojů
» Teplota, vlhkost, atmosferický tlak
» Vodotěsné bateriové jednotky - funkční řešení do jakýchkoli podmínek
» Řídící jednotky pro správu nemovitostí - identifikace při vstupu, ovládání centrálního
topení, klimatizace, brány, světel apod.

www.level.systems

Naše
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TF1
TotalFinder

TF1
TotalFinder Solar

UNIVERZÁLNÍ GPS JEDNOTKA PRO DLOUHODOBÝ
MONITORING S EXTRÉMNÍ VÝDRŽÍ BATERIE A
SNADNOU INSTALACÍ NA MAGNET

°C
°C

UNIVERZÁLNÍ GPS JEDNOTKA PRO DLOUHODOBÝ
MONITORING S PRŮBĚŽNÝM SOLÁRNÍM
NABÍJENÍM A SNADNOU INSTALACÍ NA MAGNET

Online sledování, elektronická kniha
jízd, detailní statistiky, hodnocení jízdy
řidiče, Bluetooth 5.0 externí senzory pro
sledování široké škály dalších hodnot

Online sledování, elektronická kniha
jízd, detailní statistiky, hodnocení jízdy
řidiče, Bluetooth 5.0 externí senzory pro
sledování široké škály dalších hodnot

Bateriová jednotka - přenosná
Instalace pomocí magnetů

Bateriová jednotka - přenosná
Instalace pomocí magnetů

2G | 4G NB-IoT | 4G Cat M1

2G | 4G NB-IoT | 4G Cat M1

Bluetooth 5.0 přijímač
Dosah až 250m/30m uvnitř
Možnost připojení až 100 senzorů

Bluetooth 5.0 přijímač
Dosah až 250m/30m uvnitř
Možnost připojení až 100 senzor

15 600/21 600 mAh - nabíjecí
Výdrž až 4 roky na jedno nabití

Solární nabíjení
Kapacita baterie 15 600 mAh
Výdrž 5+ let bez údržby

Detekce pohybu, nárazů a vibrací,
sledování teploty, vlhkosti a
atmosferického tlaku

Detekce pohybu, nárazů a vibrací,
sledování teploty, vlhkosti a
atmosferického tlaku

USB-C

USB-C
°C

-25°C až +70°C
Nabíjení 0°C až +70°C

°C

IP66 - Voděodolné

IP66 - Voděodolné

PŘÍSLUŠENSTVÍ
177 x 85 x 25 mm

550 g

-25°C až +70°C
Nabíjení 0 °C až +70°C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MD 092 000

Robustní kovový držák pro upevnění a zajištění

MD 092 000

Robustní kovový držák pro upevnění a zajištění

MD 092 001

Nástroj na uvolnění jednotky z držáku

MD 092 001

Nástroj na uvolnění jednotky z držáku

BS 0.. ...

Externí Bluetooth senzory (viz str.15 | Příslušenství)

BS 0.. ...

Externí Bluetooth senzory (viz str.15 | Příslušenství)

www.level.systems
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177 x 85 x 25 mm

550 g

TF2
TotalFinder Industrial
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GPS MONITOROVACÍ JEDNOTKA PRO VNĚJŠÍ
VYUŽITÍ V NEHOSTINNÝCH PODMÍNKÁCH A
S EXTRÉMNÍ VÝDRŽÍ BATERIE

TF200
TotalFinder ATEX
GPS MONITOROVACÍ JEDNOTKA PRO VNĚJŠÍ VYUŽITÍ
V NEHOSTINNÝCH PODMÍNKÁCH, S EXTRÉMNÍ
VÝDRŽÍ BATERIE A CERTIFIKACÍ ATEX
Online sledování, elektronická kniha
jízd, detailní statistiky, hodnocení jízdy
řidiče, Bluetooth 5.0 externí senzory pro
sledování široké škály dalších hodnot

Online sledování, elektronická kniha
jízd, detailní statistiky, hodnocení jízdy
řidiče, Bluetooth 5.0 externí senzory pro
sledování široké škály dalších hodnot

Bateriová jednotka - přenosná
Instalace nýtováním

Bateriová jednotka - přenosná
Instalace pomocí magnetů
Možnost instalace nýtováním

2G | 4G NB-IoT | 4G Cat M1
2G | 4G NB-IoT | 4G Cat M1
Bluetooth 5.0 přijímač
Dosah až 250m/30m uvnitř
Možnost připojení až 100 senzorů

Bluetooth 5.0 přijímač
Dosah až 250m/30m uvnitř
Možnost připojení až 100 senzorů

LiSOCI2 4 x 19Ah @3.6V - primární
Výdrž až 12 let (při 6 pozicích za den)

LiSOCI2 4 x 19Ah @3.6V - primární
Výdrž až 12 let (při 6 pozicích za den)

Detekce pohybu, náklonu, nárazů a
vibrací, měření teploty

Detekce pohybu, náklonu, nárazů a
vibrací, měření teploty

Kapacita až 5000 událostí/pozic
Kapacita až 5000 událostí/pozic
°C
°C
°C
°C

-35°C až +85°C

-35°C až +85°C
IP67 - Vodotěsné
IP69 - Vodotěsné

189 x 88 x 48 mm

1200 g

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MD TF2 001

Kovový držák pro instalaci pomocí nýtů

BS 0.. ...

Externí Bluetooth senzory
(viz str.15 | Příslušenství)

www.level.systems

189 x 88 x 48 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MD TF2 001

Kovový držák pro instalaci pomocí nýtů

BS 0.. ...

Externí Bluetooth senzory
(viz str.15 | Příslušenství)

1200 g
EX II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Dd

www.level.systems
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GC095
TotalTracker E-Seal

KOMPAKTNÍ GPS JEDNOTKA PRO DLOUHODOBÝ
MONITORING S NABÍJENÍM PŘES USB NEBO
KABEL A SNADNOU INSTALACÍ NA MAGNET

KOMPAKTNÍ GPS MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ SPECIÁLNĚ
UPRAVENÉ PRO ÚČELY SIVS - SMART IMPOUND VEHICLE
SYSTEM (DOMÁCÍHO ODTAHU VOZŮ)

Detekce odebrání jednotky, online
sledování, elektronická kniha jízd, detailní
statistiky, hodnocení jízdy

Online sledování, elektronická kniha jízd,
detailní statistiky, hodnocení jízdy
Bateriová jednotka - přenosná
K dispozici také s pevnou instalací*

°C
°C

Bateriová jednotka - přenosná

2G | 3G

2G

7 800 mAh - nabíjecí
Výdrž až 24 měsíců na jedno nabití

7 800 mAh - nabíjecí
Až 24 měsíců na jedno nabití

Detekce pohybu, nárazů a vibrací,
sledování teploty, vlhkosti a
atmosferického tlaku

Detekce pohybu, nárazu, náklonu a
vibrací, alarm při odpojení, střežení
geozón

Bateriová verze - micro USB
Kabelová verze* - 1x analog/ 1x binární

SF10 - 3pin, 5A

Kapacita až 5000 událostí/pozic

Kapacita až 5000 událostí/pozic

-25°C až +70°C
Nabíjení 0°C až +70°C

°C
°C

IP66 - Voděodolné

IP54 - proti prachu a opláchnutí

PŘÍSLUŠENSTVÍ
120 x 80 x 24 mm

220 g

-25°C až +70°C
Nabíjení 0 °C až +70°C

SA 092 000

USB nabíječka 2A (včetně kabelu)

* Kabelová verze se záložní baterií najde své využití zejména u objektů, kde
je potřeba nepřetržitý monitoring i mimo dobu napájení (např. v případě
vypnutého motoru). Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

www.level.systems

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SA 092 000

USB nabíječka 2A (včetně kabelu)

* Tento produkt má delší dodací lhůtu.
Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

120 x 80 x 24 mm

300 g

www.level.systems
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VT1
VehicleTracker
MONITOROVACÍ JEDNOTKA URČENÁ K PEVNÉ
INSTALACI V AUTOMOBILECH A NÁKLADNÍCH
VOZECH S MOŽNOSTÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE A
BLUETOOTH 5.0 ROZHRANÍM

UNIVERZÁLNÍ GPS JEDNOTKA “DO KAPSY”
S VÝDRŽÍ AŽ 12 MĚSÍCŮ A NABÍJENÍM NA
USB-C
Online sledování, elektronická kniha jízd,
detailní statistiky, hodnocení jízdy, detekce
nárazu

Online sledování, elektronická kniha jízd,
statistiky, identifikace řidiče, hodnocení
stylu jízdy, vzdálené vyčítání hodnot z
palubní desky, vzdálené vypnutí motoru

Bateriová jednotka - přenosná

Určeno k pevné instalaci

4G, 3G, 2G

2G | 4G NB-IoT | 4G Cat M1

Bluetooth 5.0 přijímač
Dosah až 250m/30m uvnitř
Možnost připojení až 100 senzorů

3 400 mAh - nabíjení
Až 12 měsíců na jedno nabití (při 1 pozici za den)
Detekce pohybu, nárazů a vibrací,
sledování teploty, vlhkosti a
atmosferického tlaku

3 400/380 mAh - nabíjecí*
Detekce pohybu, nárazu, náklonu
Teploměr

USB-C
°C
°C

Binární / Analogový IN 2x
Binární IN 1x
Binární OUT 2x

-20°C až +65°C
Nabíjení 0°C až+40°C
°C

IP30

-25°C až +65°C*
-25°C až +80°C

50 x 90 x 20 mm

IP40 - ochrana před částicemi >1mm
Pro vnitřní využití

°C

PŘÍSLUŠENSTVÍ**
PŘÍSLUŠENSTVÍ

130 g

SA 092 000

USB nabíječka 2A (včetně kabelu)

ED 002 002

Externí GPS anténa s 2m kabelem

ED 060 614

Relé výkonového spínače pro vypnutí motoru

BS 0.. ...

Externí Bluetooth senzory
(viz str.15 | Příslušenství)

120 g

* Verze se záložní baterií
** Celý seznam příslušenství naleznete na str. 15

www.level.systems

50 x 90 x 20 mm

www.level.systems
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AR1
AxleRing

BEZDRÁTOVÉ
EXTERNÍ SENZORY
MONITORUJTE ŠIROKOU ŠKÁLU HODNOT POMOCÍ
EXTERNÍCH SENZORŮ. UJISTĚTE SE NAPŘÍKLAD,
ŽE JSOU DVEŘE ZAVŘENÉ, NEBO ŽE SPLŇUJETE
PODMÍNKY PRO PŘEVOZ NÁCHYLNĚJŠÍCH
MATERIÁLŮ

PATENTOVANÁ SAMONABÍJECÍ JEDNOTKA
PRO MONITOROVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ
Online monitoring, jízdní deník, přesný
kilometrický proběh, detekce zablokované
nápravy, statistiky, Bluetooth 5.0 externí
senzory pro sledování široké škály dalších
hodnot

Teplota a vlhkost nákladního prostoru
Senzor hladiny paliva (FL senzor)
Bluetooth Low Energy
Kompatibilní s BT 5.0

Jednoduchá instalace okolo nápravy

Možnost připojit k jednotkám:
AR1, TF1, TF2, TF200, VT1

2G | 4G NB-IoT | 4G Cat M1

1000 mAh - 2200 mAh
(až 5 let) - vyměnitelné baterie

Bluetooth 5.0 přijímač
Dosah až 250m/30m uvnitř
Možnost připojení až 100 senzorů

Instalace pomocí šroubů

Samonabíjecí jednotka
Nabíjení při rychlosti >40 km/h
Kapacita baterie - 7 800 mAh

Dosah až 200m

Detekce pohybu a nárazů, teplota a vlhkost v
nákladním prostoru, otevřené/zavřené dveře,
detekce zablokované nápravy

°C
°C

-20 °C až +70 °C

Kapacita až 5000 událostí/pozic
IP 67/ IP 69 - Voděodolné

°C
°C

-35°C up to +70°C
49 x 66 x 17.5 mm | 72 x 45 x 22 mm
80 x 80 x délka truby (FL senzor)

IP66 - Voděodolné

ø195 mm / ø284 mm x 100mm
(vnitřní /vnější průměr x šířka)

2000 g

22g - 50g | 500 g (FL senzor)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
BS 0.. ...

Externí Bluetooth senzory (viz str.15 | Příslušenství)

*AR1 je prozatím k dispozici pouze pro účely testování.
V případě zájmu o testování kontaktujte naše obchodní oddělení.

www.level.systems

* Pro celý seznam BT senzorů navštivte str. 15.

www.level.systems

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ID Číslo

Typ
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Kompatibilita

ED 002 002

Externí GPS anténa s 2m kabelem

VT1 - VehicleTracker

ED 030 100

Přepěťová ochrana - pulsně až 80V

VT1 - VehicleTracker

MD 092 000

MD 092 001

ED 060 500

Čtečka identifikačních DALLAS čipů

VT1 - VehicleTracker

Robustní kovový držák pro
upevnění a zajištění jednotky

Nástroj na uvolnění
jednotky od podkladu
nebo z držáku

ED 060 550

DALLAS čip pro identifikaci řidiče

VT1 - VehicleTracker

ED 060 614

Relé výkonového spínače pro vypnutí motoru

VT1 - VehicleTracker

ED 060 615

Přepínač soukromé/služební jízdy

VT1 - VehicleTracker

ED 073 525

Karta pro bezkontaktní identifikaci řidiče

VT1 - VehicleTracker

ED 073 526

Čip pro bezkontaktní identifikaci řidiče

VT1 - VehicleTracker

ED 073 531

Čtečka pro bezkontaktní identifikaci řidiče

VT1 - VehicleTracker

ED 075 804

CAN bus konvertor

VT1 - VehicleTracker

MD 092 000

Robustní kovový držák pro upevnění a zajištění jednotky (chráněno
CZ patentem)

TF1 - TotalFinder
TF1 - TotalFinder Solar

MD 092 001

Nástroj na uvolnění jednotky od podkladu nebo z držáku

TF1 - TotalFinder
TF1 - TotalFinder Solar

MD TF2 001

Kovový držák pro instalaci pomocí nýtů

SA 092 000

USB nabíječka 2A (včetně kabelu)

MD 060 550
DALLAS čip pro identifikaci
řidiče

ED 073 526
Čip pro bezkontaktní
identifikaci řidiče

TF2 - TotalFinder Industrial
TF200 - TotalFinder ATEX
TF1 - TotalFinder
GC 095 - TotalTracker
GC 095 - TotalTracker E-Seal
CT1 - CompactTracker

BS 010 390

BS 020 130

Bluetooth LE teplotní čidlo

Bluetooth LE teplotní
čidlo robustní

Bluetooth senzory
BS 010 390

Bluetooth LE teplotní čidlo

BS 020 130

Bluetooth LE teplotní čidlo robustní

BS 030 380

Bluetooth LE přístupová karta

BS 040 540

Bluetooth LE dveřní čidlo

SA 050 001

Bluetooth LE bezdrátový snímač hladiny paliva

www.level.systems

TF1 - TotalFinder
TF1 - TotalFinder Solar
TF2 - TotalFinder Industrial
TF200 - TotalFinder ATEX
VT1 - VehicleTracker

BS 030 380

BS 040 540

Bluetooth LE
přístupová karta

Bluetooth LE
dveřní čidlo
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18 | Ve vývoji

MS1
Nezávislý NB-IoT
Multisenzor
V SOUČASNOSTI PRACUJEME NA VÝVOJI VÍCE
SOFISTIKOVANÉHO VÍCEÚČELOVÉHO SENZORU MS1, KTERÝ
NALEZNE SVÉ VYUŽITÍ NEJEN V DOPRAVĚ, ALE TAKÉ V
MONITORINGU BUDOV A VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH.

Víceúčelové využití

Produkty
ve vývoji

Jako NB-IoT senzor, Multisenzor má
ambice být univerzálním senzorem bez
závislosti na jakékoli jiné monitorovací
jednotce. MS1 bude zasílat veškerá
data přímo do cloudu, čímž celý proces
monitoringu zrychlí a také zlevní.
Senzor teploty ložiskové skříně
Detekce plochého kola
Snímač zatížení nákladu
Senzor vibrací a nárazů
Měření vnějšího světla
Atmosferický tlak
Vlhkost
Dveřní senzor
Identifikace monitorovaných objektů

www.level.systems
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Platforma Positrex

Pod kontrolou kdykoli
a odkudkoli.

)))

»

Webový portál s širokými možnostmi úprav či vlastního brandingu

»

Positrex))) mobilní aplikace pro Android a iOS

»

Možnost integrace do vlastního systému pomocí API

»

K dispozici v 16 jazykových verzích

20 | Positrex)))

Pomocí monitorovacího systému Positrex))) budete mít veškerá data o vašich vozidlech, vlacích,
balících, zaměstnancích i budovách shromážděná přehledně na jednom místě, dostupná online kdykoli
a odkudkoli.
Díky informacím získaným v reálném čas můžete reagovat a přizpůsobovat se daným situacím
mnohem rychleji a efektivněji než kdykoli předtím.
Systém také nabízí nadstavbové funkce jako je optimalizace trasy, hodnocení stylu jízdy řidiče,
monitoring pomocí externích senzorů a mnoho dalšího.

x

)))

Důvěřují nám

Základní funkce systému
• Přehled všech sledovaných jednotek na mapě v reálném čase
• Elektronická kniha jízd s neomezenou historií
• Chytré zabezpečení objektu s okamžitým alarmem při neoprávněné manipulaci
• Detekce nárazů a vibrací
• Geozóny - libovolně nastavitelné body zájmu při jejichž vjezdu či opuštění sledovaným objektem
budete informovaní
• Sledování spotřeby a četnosti tankování pomocí dat z tankovacích karet
• Monitoring teploty, vlhkosti, atmosferického tlaku a dalších hodnot
• Detailní statistiky s možnostmi porovnávání libovolných hodnot
• Hodnocení stylu jízdy řidiče

Jak to celé funguje?
Vyzkoušejte prohlídku
systému Positrex)))
www.level.systems
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LEVEL, s.r.o.
Plhovská 1997, 547 01 Náchod
Česká republika
tel.: +420 491 446 611
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