GPS GUIDE SYSTEM
TOURMASTER-LITE

GPS Guide System för Sightseeing via PA system
Tourmaster-Lite är ett guidesystem med en ljudkanal. Designad speciellt för positionsbestämd (GPS
styrd) ljudunderhållning på bussar, båtar, tåg, och spårvagnar. En kontrollpanel för föraren kan väljas
(tillbehör) till systemet och erbjuder då manuell play, paus och stopp funktioner under och mellan rundturer
för ljudkommentarer, säkerhetsmeddelanden, reklam eller allmänna information som du kan spela i
situationer med mycket trafikstockningar. Denna lösning eliminerar de begränsningar för passagerare
som system med hörlurar anslutna till fastmonterade kanalväljare kan ge upphov till. Guidning kan
därmed erbjudas på rundturer över existerande PA system eller till små trådlösa mottagare med hörlurar
och passagerarna kan då röra sig fritt.
Mobil och driftsäker

Kontrollpanel som tillval

Fördelar

AudioConexus erbjuder en bättre
upplevelse för passagerarna. Designad
speciellt för mobila applikationer där
bärbarhet och flexibilitet är viktigt
för hantering av fordonsflottan, kan
systemet enkelt flyttas mellan buss till
buss eller båt till båt där det behövs just
för stunden. System är vibrationståligt,
(innehåller inga rörliga delar), vilket ger
ett driftsäkert system.

Kontrollpanelen för föraren är ett tillval
som gör systemet enkelt och effektivt
att använda. Med play, paus och
stopp funktioner – på alla språk, under
eller mellan dina rundturer, kan du
spela säkerhetsmeddelanden, övriga
kommentarer och reklam när du vill
eller så låter du systemet arbeta helt
automatiskt utan att göra något mer än
att välja vilken rundtur som skall köras.

+ 1 ljudkanal utgång för PA system
+ Störningsfritt digitalt system
+ Auto-GPS funktion
+ Inga mekaniska rörliga delar
+ Utgång för LED skylt
+ Fri funktionsrik programvara
+ Enkelt att skapa rundturer

PA system och LED skyltar

GPS intelligent styrning

Systemet har en analog ljudutgång som
kan anslutas till existerande PA system
samt en utgång för LED skyltar med fast
eller rullande text. Ljudfilerna lagras i
mp3 format på CompactFlash minne.

Intelligent Proximity Triggering är en
dynamisk programvara som styr dina
kommentarer precist, på rätt plats och
varje gång. Allt detta sker automatiskt
så att dina rundturer alltid är perfekta.
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GPS GUIDE SYSTEM
TOURMASTER-LITE

Tourmaster-Lite

Kontrollpanel*

GPS antenn*

RouteBuilder

• Positionsbestämd guidning
för sightseeingturer.
• Automatisk GPS styrd
uppspelning av inspelade
ljudspår.
• Auto-GPS känner om GPS
antennen inte är ansluten
och växlar då automatiskt till
”manuellt läge”.
• 1 ljudkanal för PA system.
• Programvaran hanterar
ljudspår i mp3 format.
• GPS spellista och ljudfiler
lagras på CompactFlash.
• RJ45 portar med lysdioder för
anslutning till GPS antenn,
kontrollpanel och LED skylt.
• Reläutgång för att låta en
lampa blinka eller ge en
ljudsignal innan ett ljudspår
spelas i PA systemet.
• Slumpmässig spelning av
musik mellan kommentarer.
• Enkel inställning och USB
uppdatering via en Windows
laptop eller PC (licensfri
programvara).
• Strömförsörjning: 12/24V
• Storlek: 170 x 90 x 45 mm

• Kontrollpanel för förare med
bakgrundsbelysning.
• Välj rundtur.
• Visar vald rundtur (stödjer
flera rundturer).
• Visar aktuellt ljudspår när
ljudet spelas.
• Välj ljudspår för manuell
spelning.
• Spela, Pausa eller Stoppa
ljudspår.
• System Power On/Off.
• RJ45 anslutning.

• Högkänslig 12-kanal GPS
mottagare.
• Vattentät.
• RJ45 anslutning.

• Fånga och hantera GPS
punkter snabbt och enkelt.
• Stödjer bäring för GPS
punkter.
• Definiera enkelt storleken på
en GPS zon för varje punkt i
rundturen.
• Stödjer latitud och longitud för
GPS punkter.
• Visa GPS punkter i dina
rundturer med Google™
kartor.
• Licensfri – inga årliga avgifter.

* Tillval
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