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کاربری آسان

جهت راه اندازی آسان دستگاه توسط کاربران چندین روش مختلف در نظر گرفته شده است. کاربران می توانند از طریق نرم افزار راه اندازی 

تلتونیکا، نرم افزار اندروید FMBT، نرم افزار FOTA تحت وب و یا ارسال دستورات پیامکی دستگاه خود را در کمترین زمان ممکن تنظیم و 

راه اندازی نمایند. 

کیفیت باالی محصوالت

دستگاه های ردیاب ارائه شده توسط شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند از برند اروپایی تلتونیکا که یک برند شناخته شده در سطح جهان 

و ایران است، می باشد. در طراحی و ساخت دستگاه ها همواره از تکنولوژی های جدید و قطعات با کیفیت استفاده شده است.

پشتیبانی حرفه ای 

شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند همواره با بهرمندی از منابع انسانی متخصص و توانمند در باالترین سطح کیفیت به مشتریان خود 

خدمات پشتیبانی و مشاوره در خصوص سخت افزار و نرم افزار ارائه می نماید.  

تنوع محصول

ارائه گردیده است. با توجه به    محصوالت شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند دارای تنوع بوده و برای صنعت ها و کاربردهای مختلف 

ویژگی ها و مشخصات مدل های مختلف، مشتریان به راحتی می توانند دستگاه متناسب با نیاز خود را انتخاب و خریداری نمایند. 



فهرست

اهداف شرکت

(FMS) قابلیت های سیستم مکانیزه مدیریت ناوگان
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سیستم مدیریت ردیاب ها
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معرفی شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند :

در ســال ١٣٨٨ شــرکت مهندســی طلــوع آریــن هوشــمند فعالیــت خــود را در زمینــه سیســتم هــای 
ــران  ــکا) در ای ــی (تلتونی ــد اروپای ــا برن ــط ب ــای مرتب ــرم افزاره ــر GPS و GSM و ن ــی ب ــی مبتن ردیاب
آغــاز نمــود و بــه عنــوان تخصصی تریــن شــرکت ایرانــی تاکنــون مجــری بزرگتریــن پروژه هــای کشــور 
در ایــن زمینــه بــوده اســت. ایــن شــرکت توانســته بــا اتــکا بــه منابــع انســانی متخصــص و توانمنــد، 
ــوالت  ــتیبانی محص ــات و پش ــزار، خدم ــرم اف ــزار و ن ــخت اف ــوص س ــاوره در خص ــه مش ــت ارائ جه

ردیابی در باالترین سطح کیفیت ماموریت خود را به انجام برساند. 

فعالیت های شرکت :  

دایــره مشــتریان شــرکت مهندســی طلــوع آریــن هوشــمند متشــکل از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی 
اســت کــه بــه هــر نحــو دارای وســيله نقليــه اعــم از موتــور ســیکلت، خودروهــای ســبک و ســنگین و 
یــا هرگونــه ادوات حمــل و نقــل می باشــند. لــذا همــه اشــخاص و یــا ســازمان ها می تواننــد از ایــن 
ــن  ــت يافت ــود؛ جه ــای خ ــی متحرک ه ــات حرکت ــاوگان و اطالع ــت ن ــتای مدیری ــوژی در راس تکنول
ــوخت،  ــرف س ــدار مص ــرعت، مق ــا، س ــده، توقف ه ــی ش ــیرهای ط ــی، مس ــت مکان ــن موقعی آخری
ــر  ــالوه ب ــد.  ع ــوردار گردن ــر برخ ــای دیگ ــیاری ویژگی ه ــی و بس ــار جغرافیای ــاده ای، حص ــوادث ج ح
ايــن، می تــوان از پارامترهــای مذکــور گزارشــات گوناگــون و تصمیــم ســاز مــورد نيــاز خــود را توســط 

نرم افزار بدست آورد.
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شرح فعالیت های شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند :

ارائه سخت افزارهای حوزه ردیابی با برند اروپایی (تلتونیکا)

تولید نرم افزار ردیابی و مدیریت ناوگان

طراحی سیستم مدیریت و کنترل ناوگان حمل و نقل

ارائه مشاوره به مشتریان در حوزه ردیابی و مدیریت ناوگان 

ارائه خدمات و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری

FMS\AVL  اهداف شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند در ارائه سیستم

کاهش هزینه های سازمانی

کنترل ناوگان حمل و نقل و پرسنل سازمان ها

تسریع و تسهیل کنترل سیستم های حمل و نقل، امداد رسانی، پخش، نظارت و…

بهبود بهره وری و عملکرد کارکنان عملیاتی سازمان

افزایش کارآیی و بهره وری ناوگان 

افزایش ایمنی و امنیت پرسنل و ناوگان سازمان ها

کاهش تخلفات رانندگی پرسنل

ارائه تکنولوژی های نوین به سازمان ها در راستای کنترل و نظارت
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FMS\AVL موارد کاربرد سیستم

ردیابی خودروها و ماشین آالت سنگین

ردیابی خودروهای سبک و موتورسیکلت ها 

ردیابی وسایل حمل و نقل دریایی

ردیابی خودروهای شخصی

ردیابی سرویس های مدارس 

ردیابی تاکسی، اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی 

ردیابی پیمانکاران

ردیابی وسایل نقلیه اجاره ای 

۵

ردیابی کانتینر و اشیاء ارزشمند 

ردیابی اشخاص 

ردیابی بیماران خاص و برقراری تماس ضروری با افراد

ردیابی حیوانات

مدیریت ناوگان

ایجاد سامانه اعالم خطر برای خودرو 

هوشمندسازی ناوگان و ارتباط با مرکز کنترل



(FMS) قابلیت های سیستم مکانیزه مدیریت ناوگان

مدیریت دقیق ناوگان حمل و نقل 

کنترل و ردیابی متحرک ها از راه دور و با حداقل هزینه

تنظیم و به روزرسانی تنظیمات دستگاه ها از راه دور 

ارتباط دو طرفه با متحرك 

ارائه انواع گزارش های مدیریتی از نحوه پراکندگی و پارامترهای مورد نظر
در هر زمان 

ثبت تخلفات رانندگی از جمله سرعت غیر مجاز

ثبت رفتار راننده (ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی) و ارسال هشدار در صورت تخطی

افزایش امنیت با سیستم ضد سرقت 

ثبت تردد خودورها/ اشخاص در محدوده های مجاز و غیر مجاز تردد و 
ارسال هشدار

ثبت و ارسال رخداد در صورت قطع دستگاه 

جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به تنظیمات دستگاه 

گزارش گیری از پارامترهای خودرو مانند میزان پیمایش، سرعت،
محدوده جغرافیایی تعيين شده، تعداد دفعات توقفات خودرو و غیره

مدیریت زمان و هزینه از طریق کنترل لحظه ای ناوگان
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FMB920
ردیاب کوچک و هوشمند با بلوتوث و باتری داخلی

تشخیص تصادف به صورت هوشمند 

مناسب جهت
خودروهای سبک

مناسب جهت
موتور سیکلت

مناسب جهت
شرکت های بیمه

مناسب جهت
سرویس های حمل بار

مناسب جهت
اجاره خودرو

FMB920 اطالعات فنی ردیاب

موارد استفاده

کارکرد دستگاه در صورت قطع منبع تغذیه 

بلوتوث جهت اتصال به دستگاه های جانبی

تشخیص حمل با جرثقیل

دســتگاه ردیــاب تلتونیــکا مــدل FMB920 یــک دســتگاه فــوق العــاده کوچــک و هوشــمند بــا قابلیــت اتصال 

ــت  ــن دســتگاه جه ــی می باشــد. ای ــری پشــتیبان داخل ــاال و بات ــدرت ب ــا ق ــی ب ــای داخل ــوث، آنتن ه بلوت

نصب بر روی وسایل نقلیه سبک از جمله خودروهای شخصی طراحی شده است. 

ــد.  ــر فراهــم می نمای ــرای کارب ــه شــده قابلیت هــای بیشــتری را ب ــن دســتگاه ورودی  و خروجــی تعبی در ای

کاربــر می توانــد بــا اســتفاده از ورودی دیجیتــال دســتگاه وضعیــت ســوئیچ و درب هــا را کنتــرل و یــا کلیــد 

هشــدار (SOS) نصــب نمایــد. در صــورت نصــب یــک رلــه همــراه بــا دســتگاه می تــوان از راه 

دور خودرو را خاموش کرده و وضعیت استارت را کنترل نمود.

ــا  ــادر می ســازد ت ــر را ق ــر روی دســتگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت کارب ــاط بلوتوثــی کــه ب همچنیــن ارتب

تنها با استفاده از یک هدست بلوتوث مکالمه تلفنی داشته باشد.
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ماژول

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

۳۳ کانال

-۱۶۵ dBM

Hot start۱ ثانیه >

Warm start۲۵ ثانیه >

Cold start۳۵ ثانیه >

Teltonika TM2500نام

GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTHتکنولوژی

ماژول ردیاب

ماهواره های موقعیت یاب

گیرنده

حساسیت ردیابی

دقت موقعیت یابی

< ۰٫۱ متر بر ثانیهدقت سرعت موقعیت یابی

کابل تغذیهنشانگر ارتباط با ماهوارهنشانگر ارتباط با شبکه موبایل

FMB920 اطالعات فنی ردیاب

(با خطای ٪۱۵ -/+)

امکانات

شتاب سنجسنسورها

قابلیت ها

GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleepحالت های خواب

GPS, NITZ, NTP

تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور

ارسال و دریافت پیامک جهت

همگام سازی زمان

نظارت بر سوخت

تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن)

 (بلوتوث،USB)از طریق نرم افزار تحت وب FOTA، نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا 

برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات)

ورودی دیجیتال ١، شتاب سنج دستگاه، افزایش ولتاژ خارجی، دور موتور

کاربردهای ویژه

هشدار قطع شدن باتری خودرونظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی)

هشدار سرعت غیر مجاز

بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کم مصرف

هشدار کارکرد درجاتشخیص اختالل در عملکرد سیم کارت

مشاهده مسافت طی شده

OBDII در صورت استفاده از دانگل ECU خواندن اطالعات

هشدار حمل با جرثقیل دریافت موقعیت خودرو از طریق پیامک یا تماس تلفنی

لیزینگ خودرو

مـوتـور سـیکلت ها

خودروهای اجاره ای

خودروهای پلیس

خودروهای اورژانس

حمل ونقل خودرویی

خودروهای شخصی

خودروهای سازمانی

خودروهای راهداری

تاکسی های اینترنتی

سرویس مدارس

اتوبوس های شهری و بین شهریخودروهای پخش کاال

شرکت های حمل بار

شرکت های بیمه

خودرو های آتش نشانی

هشدار خروج از محدوده

اعمال فرامین به دستگاه از طریق تماس تلفنی یا پیامک

شمارنده سوخت هشدار تصادف و واژگونی خودرو

تنظیم دستگاه، رویدادها، کنترل خروجی دیجیتال، اشکال زدایی

  ،OBDII (آنالوگ)دانگل LLS سنسور

(OBDII دانگل)

< ۲٫۵ متر

خودورهای حمل پول

برقراری تماس تلفنی

امنیت
رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا، نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری

تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری



CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACHنظارتی

گواهینامه ها و تاییدیه ها

رابط کاربری

۱ورودی دیجیتال

داخلیآنتن ماهواره 

داخلیآنتن موبایل 

پورت

۲ چراغ LEDنشانگر ها 

میکرو سیمسیم کارت

حافظه داخلی ۱۲۸ مگابایتحافظه

۱خروجی دیجیتال

۱ورودی آنالوگ

FMB920 اطالعات فنی ردیاب

ماژول موبایل

GSMتکنولوژی

2G چهار باندباند های

GPRS Multi-Slot Classانتقال داده

SMS (text/data)پشتیبانی داده

۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ MHz

(حداکثر ۲۴۰ کیلو بایت بر ثانیه)،12

x ۴۳ x ۷۹ ۱۲ابعاد

۵۴ گرموزن

مشخصات محیطی

تا
دمای کاری

(بدون باتری)

to ٪۵ ۹۵٪ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

IP54درجه نفوذ پذیری بدنه

مشخصات فیزیکی

(طول x عرض x ارتفاع) میلی متر

-۴۰°C +۸۵°C 

تغذیه ورودی

۶ تا ٣٠ ولت   محدوده ولتاژ ورودی

باتری پشتیبان

بلوتوث

4.0 + LE

لوازم جانبی پشتیبانی شده

نسخه بلوتوث

DC   با حفاظت از ولتاژ باال    

Li-Ion باتری ١٧٠ میلی آمپر ساعت(۰٫۶۳ Wh)

B کالس GPRS ایستگاه تلفن همراه

BLEپشتیبانی از سنسورهای جهانیInateckسنسور دما و رطوبت، هدست،                    اسکنر بارکد  ، ،OBDII دانگل 

Micro-USB 2.0
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FMB640

FMB640 اطالعات فنی ردیاب

موارد استفاده

مناسب جهت شرکت های
ساختمانی و معادن

مناسب جهت
ناوگان سنگین

مناسب جهت خدمات 
ایمنی و اجتماعی

مناسب جهت
خودروهای یخچال دار

مناسب جهت
ماشین های کشاورزی

مناسب جهت 
خدمات لجستیک

کارکرد دستگاه در صورت قطع منبع تغذیه 

ماژول دو سیم کارته جهت کاهش
 هزینه ها در حالت رومینگ

خواندن داده های CAN از متحرک ها  RS485 و RS232 رابط های سریال
جهت اتصال به تجهیزات جانبی

ورودی wire-1 جهت اتصال به
سنسور دما، شناساگر راننده و ...

دریافت داده های تاخوگراف از راه دور

ردیاب پیشرفته

دســتگاه ردیــاب تلتونیــکا مــدل FMB640 یکــی از پیشــرفته تریــن دســتگاه هــای ردیاب شــرکت طلــوع آرین 

ــن  ــا داشــتن ورودی و خروجــی هــای متعــدد جهــت انجــام چندی ــن دســتگاه ب هوشــمند مــی باشــد. ای

وظیفه به صورت همزمان طراحی شده است. 

         ،Fuel CAN (J1708) داده هــای ،FMS CAN (J1939) ویژگی هــای ایــن دســتگاه ماننــد خوانــدن داده هــای

داده هــای تاخوگــراف (k-line)، پشــتیبانی از تجهیــزات جانبی دارای پورت RS232 و RS485 و پشــتیبانی از دو 

ســیم کارت مــی تواننــد کارآیــی نــاوگان شــما را بــه بیشــترین مقــدار ممکــن افزایــش دهنــد. ایــن دســتگاه 

بــرای کاربردهایــی ماننــد، حمــل و نقــل بیــن المللــی، حمــل و نقــل یخچالــی، کشــاورزی، ســاخت و ســاز و 

استخراج معادن، سرویس های اورژانسی و امنیتی و ... مناسب می باشد.



FMB640 اطالعات فنی ردیاب

نشانگر ارتباط با ماهوارهنشانگر ارتباط با شبکه موبایل J1708 پورت

سوکت آنتن ماهواره سوکت آنتن موبایل

  ٢xسوکت ١٠Mini-USB

پورت ١ پورت ٢

ماژول

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS

۳۳/۹۹ کانال

-۱۶۵ dBM

Hot start۱ ثانیه >

Warm start۲۵ ثانیه >

Cold start۳۵ ثانیه >

Teltonika TM2500نام

GSM/GPRS/GNSSتکنولوژی

ماژول ردیاب

ماهواره های موقعیت یاب

گیرنده

حساسیت ردیابی

دقت موقعیت یابی

(با خطای ۱۵٪ -/+)< ۰٫۱ متر بر ثانیهدقت سرعت موقعیت یابی

امکانات

RS485 مدهای

Log Mode, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binary, TCP ASCII/Binary (Buffered),
Rec to LCD, Atol Tachograph, UL2022- Fuel Sensor, TSM232 Sattelite backup, Carrier Freezer

قابلیت ها

GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleepحالت های خواب

GNSS, NITZ, NTP

تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور

ارسال و دریافت پیامک جهت

همگام سازی زمان

نظارت بر سوخت

RS232 مدهای

از طریق نرم افزار تحت وب FOTA، نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا 

Silent, Log Mode, NMEA, LLS, TCP ASCII/Binary, TCP ASCII/Binary (Buffered)

کاربردهای ویژه

نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی)

هشدار سرعت غیر مجاز

هشدار کارکرد درجاتشخیص اختالل در عملکرد سیم کارت

مشاهده مسافت طی شده

(CAN J1939, CAN J1708) ECU خواندن اطالعات

هشدار حمل با جرثقیل

دریافت موقعیت خودرو از طریق پیامک یا تماس تلفنی

خودروهای یخچال دار

خودروهای اورژانس

حمل ونقل خودرویی

خودروهای سازمانی

خودروهای راهداری

اتوبوس های شهری و بین شهریخودروهای پخش کاال

شرکت های حمل بار

خودرو های آتش نشانی

هشدار خروج از محدوده

اعمال فرامین به دستگاه از طریق تماس تلفنی یا پیامک

هشدار تصادف و واژگونی خودرو

تنظیم دستگاه، رویدادها، کنترل خروجی دیجیتال، اشکال زدایی

LLS (آنالوگ)، سنسور دیجیتالLLS سنسور

<  ۲٫۵ متر

خودورهای حمل پول

RFID(RS232, 1-Wire)لوازم جانبی پشتیبانی شده

ورودی دیجیتال ١، شتاب سنج دستگاه، افزایش ولتاژ خارجیتشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن)

شتاب سنجسنسورها

شرکت های ساختمانی

خودروهای سنگین و معادن

ایموبالیزر و سناریو احراز هویت راننده

هشدار قطع آنتن ماهواره

CAN BUS و یا LLS دریافت داده های تاخوگراف از راه دورمانیتورینگ سوخت در صورت اتصال به سنسور

برقراری تماس تلفنی

،(1-wire) سنسور دما و شناساگر راننده

،(RS232, RS485)

CAN آداپتورهای(LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL)

سنسور آلتراسونیک

امنیت
رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا، نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری

تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری



مشخصات محیطی

تا
دمای کاری

(بدون باتری)

to ٪۵ ۹۵٪ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

IP41رتبه حفاظت از ورود

CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, Anatelنظارتی

گواهینامه ها و تاییدیه ها

-۴۰°C+۸۵ °C 

رابط کاربری

۴ ورودی دیجیتال

1-wire١

RS232٢

RS485١

CAN J1939٢

J1708١

K-line١

۴خروجی دیجیتال

۴ورودی آنالوگ

FMB640 اطالعات فنی ردیاب

آنتن ماهواره 

Mini-USB 2.0پورت

٢ چراغ LEDنشانگر ها

دو سیم کارتهسیم کارت

خارجی

خارجی آنتن موبایل 

٢ مگابایت حافظه داخلی  و قابل ارتقاء تا ٣٢ گیگا بایت (Micro SD)حافظه

ماژول موبایل

GPRS/GSMتکنولوژی

2G چهار باندباندهای

GPRS Multi-Slot Classانتقال داده

SMS (text/data)پشتیبانی داده

١٩٠٠ / ١٨٠٠ / ٩٠٠ / ٨٥٠ MHz

(حداکثر ۲۴۰ کیلو بایت بر ثانیه)12

GPRSB کالس GPRS ایستگاه تلفن همراه

تغذیه ورودی

١٠ تا ٣٠ ولت   محدوده ولتاژ ورودی

باتری پشتیبان

DC   با حفاظت از ولتاژ باال    

باتری ۵۵۰ میلی آمپر ساعت Ni-Mh، ۸٫۴ ولتاژ باتری

x ۷۶٫۸ x ۱۰۴٫۱ ۳۱٫۵ابعاد

۱۹۷ گرموزن

مشخصات فیزیکی

(طول x عرض x ارتفاع) میلی متر

مصرف برق در ولتاژ ١٢ ولت

Deep Sleep

Online Deep Sleep

GPS Sleep

Nominal with no load

GPRS

<۷ میلی آمپر 

<۱۲ میلی آمپر 

<۲۸ میلی آمپر 

<۶۵ میلی آمپر 

<۱۲۰ میلی آمپر 
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FMB202
ردیاب حرفه ای ضد آب با باتری داخلی

مناسب جهت موتور
سیکلت و اسکوتر

مناسب جهت
تریلرها

مناسب جهت خدمات 
ایمنی و اجتماعی

مناسب جهت
حمل و نقل دریایی

مناسب جهت
ماشین های کشاورزی

مناسب جهت 
سرویس های حمل بار

کارکرد دستگاه در صورت قطع منبع تغذیه 

ورودی wire-١ جهت اتصال به
 سنسور دما، شناساگر راننده و ...

موارد استفاده

FMB202 اطالعات فنی ردیاب

بدنه مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

محدوده ولتاژ ورودی

ورودی/خروجی دیجیتال 
جهت نظارت و کنترل

بلوتوث جهت اتصال به دستگاه های
 جانبی و انواع سنسورهای کم مصرف

دســتگاه ردیــاب تلتونیــکا مــدل FMB202 یکــی از پرکاربردترین دســتگاه های ردیاب شــرکت مهندســی طلوع 

آریــن مــی باشــد.بدنه ضــد آب دســتگاه (IP67) امــکان اســتفاده از ایــن دســتگاه را در محیــط هــای مختلف 

بــرای کاربــر فراهــم مــی نمایــد. در ایــن دســتگاه باتــری داخلــی بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه در 

صورت قطع منبع تغذیه، در حالت بهینه دستگاه تا حداکثر دو روز ارسال اطالعات داشته باشد.  

ــر روی موتــور  ــا 30 ولــت می باشــد، جهــت نصــب ب ــع تغذیــه آن 6 ت ــه اینکــه منب ــا توجــه ب همچنیــن ب

ســیکلت هــا و وســایل حمــل و نقــل آبــی بســیار مناســب مــی باشــد. ایــن دســتگاه در زمینــه هایــی نظیــر 

کشــاورزی، تحویــل کاال، حمــل و نقــل مــواد غذایــی و دارویــی، ردیابــی تریلــر، خدمــات امــدادی و امنیتــی 

و ... نیز کاربرد دارد.



نشانگر ارتباط با ماهوارهنشانگر ارتباط با شبکه موبایل

FMB202 اطالعات فنی ردیاب

کابل تغذیه

ماژول

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

۳۳ کانال

-۱۶۵ dBM

Hot start۱ ثانیه >

Warm start۲۵ ثانیه >

Cold start۳۵ ثانیه >

Teltonika TM2500نام

GSM/GPRS/GPS/BLUETOOTHتکنولوژی

ماژول ردیاب

ماهواره های موقعیت یاب

گیرنده

حساسیت ردیابی

دقت موقعیت یابی

(با خطای ۱۵٪ -/+)< ۰٫۱ متر بر ثانیهدقت سرعت موقعیت یابی

امکانات

قابلیت ها

GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleepحالت های خواب

GNSS, NITZ, NTP

تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور

ارسال و دریافت پیامک جهت

همگام سازی زمان

نظارت بر سوخت

کاربردهای ویژه

نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی)

هشدار سرعت غیر مجاز

هشدار کارکرد درجاتشخیص اختالل در عملکرد سیم کارت

مشاهده مسافت طی شده

هشدار حمل با جرثقیل

دریافت موقعیت خودرو از طریق پیامک یا تماس تلفنی

خودروهای یخچال دار حمل ونقل خودروییخودروهای اورژانس

خودروهای سازمانی

خودروهای راهداری

خودروهای پخش کاال

اتوبوس های شهری و بین شهری

شرکت های حمل بار

خودرو های آتش نشانی

هشدار خروج از محدوده اعمال فرامین به دستگاه از طریق تماس تلفنی یا پیامک

شمارنده سوخت هشدار تصادف و واژگونی خودرو

تنظیم دستگاه، رویدادها، کنترل خروجی دیجیتال، اشکال زدایی

OBDII (آنالوگ)، دانگلLLS سنسور

< ۲٫۵ متر

تریلرها

ورودی دیجیتال ١، شتاب سنج دستگاه، افزایش ولتاژ خارجی، دور موتور (دانگل OBDII)تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن)

شتاب سنجسنسورها

شرکت های ساختمانی

معادن

خودروهای سنگین

ایموبالیزر و سناریو احراز هویت راننده

LLS مانیتورینگ سوخت در صورت اتصال به سنسور

هشدار قطع باتری خودرو

برقراری تماس تلفنی

بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کم مصرف

مـوتـور سیکلت ها

حمل و نقل دریایی

 (بلوتوث،USB)از طریق نرم افزار تحت وب FOTA، نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا 

برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات)

امنیت
رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا، نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری

تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری



مشخصات محیطی

تا
دمای کاری

(بدون باتری)

to ٪۵ ۹۵٪ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

IP67درجه نفوذ پذیری بدنه

CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACHنظارتی

گواهینامه ها و تاییدیه ها

-۴۰°C+۸۵ °C 

رابط کاربری

۳ ورودی دیجیتال

1-wire DATA١

١

۲خروجی دیجیتال

۱ورودی آنالوگ

FMB202 اطالعات فنی ردیاب

آنتن ماهواره 

Micro-USB 2.0پورت

٢ چراغ LEDنشانگر ها

سیم کارت نرمالسیم کارت

داخلی

داخلی آنتن موبایل 

١٢٨ مگابایت حافظه داخلیحافظه

ماژول موبایل

GSMتکنولوژی

2G چهار باندباند های

GPRS Multi-Slot Classانتقال داده

SMS (text/data)پشتیبانی داده

۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ MHz

ایستگاه تلفن همراه GPRS کالس B(حداکثر ۲۴۰ کیلو بایت بر ثانیه)،12

تغذیه ورودی

۶ تا ۳۰ ولت   محدوده ولتاژ ورودی

باتری پشتیبان

DC   با حفاظت از ولتاژ باال    

Ni-Mh باتری ۴۰۰ میلی آمپر ساعت(۲٫۸۸ Wh)

x ۷۳ x ۷۲٫۵ ۲۷٫۳ابعاد

۲۰۵ گرموزن

مشخصات فیزیکی

(طول x عرض x ارتفاع) میلی متر
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1-wire POWER

بلوتوث

4.0 + LE

لوازم جانبی پشتیبانی شده

نسخه بلوتوث

BLEپشتیبانی از سنسورهای جهانیInateckسنسور دما و رطوبت، هدست،                    اسکنر بارکد  ، ،OBDII دانگل 



کارکرد دستگاه در صورت قطع منبع تغذیه 

ورودی wire-1 جهت اتصال به
 سنسور دما، شناساگر راننده و ...

ورودی/خروجی دیجیتال جهت 
نظارت و کنترل

بلوتوث جهت اتصال به دستگاه های
 جانبی و انواع سنسورهای کم مصرف

FMB120 اطالعات فنی ردیاب

ردیــاب کوچــک و حرفــه ای FMB120 بــا آنتن هــای داخلــی قــوی یکــی دیگــر از دســتگاه های ردیاب شــرکت 

طلــوع آریــن هوشــمند مــی باشــد کــه قــادر اســت اطالعــات موقعیتــی متحــرک را از ماهواره هــای ردیابــی 

ــن  ــد. ای ــه ســرور ارســال نمای ــل ب ــق شــبکه موبای ــات متحــرک از طری ــراه ســایر اطالع ــه هم دریافــت و ب

ــاوگان، شــرکت هــای  ــد مدیریــت ن ــی لحظــه ای متحــرک از راه دور در مــواردی مانن دســتگاه جهــت ردیاب

ــی، خودروهــای  ــل، شــرکت هــای تاکســیرانی، حمــل و نقــل عمومــی، شــرکت هــای خدمات ــه اتومبی کرای

شــخصی و ... بســیار مناســب اســت. ورودی و خروجــی هــای در نظــر گرفتــه شــده بــر روی ایــن دســتگاه 

امکان نظارت بر وضعیت موتور، کنترل درب های متحرک و ... را برای کاربر فراهم می نماید.

مناسب جهت
خودروهای سبک

مناسب جهت
ناوگان سنگین

مناسب جهت
تریلرها

مناسب جهت
خوروهای یخچال دار

مناسب جهت
اجاره خودرو

مناسب جهت 
خدمات لجستیک

موارد استفاده

FMB120
 ردیاب کوچک و حرفه ای



ماژول

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

۳۳ کانال

-۱۶۵ dBM

Hot start۱ ثانیه >

Warm start۲۵ ثانیه >

Cold start۳۵ ثانیه >

Teltonika TM2500نام

GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTHتکنولوژی

ماژول ردیاب

ماهواره های موقعیت یاب

گیرنده

حساسیت ردیابی

دقت موقعیت یابی

(با خطای ۱۵٪ -/+)< ۰٫۱ متر بر ثانیهدقت سرعت موقعیت یابی

امکانات

قابلیت ها

GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleepحالت های خواب

GPS, NITZ, NTP

تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور

ارسال و دریافت پیامک جهت

همگام سازی زمان

نظارت بر سوخت

کاربردهای ویژه

نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی)

هشدار سرعت غیر مجاز

هشدار کارکرد درجاتشخیص اختالل در عملکرد سیم کارت

مشاهده مسافت طی شده

هشدار حمل با جرثقیل دریافت موقعیت خودرو از طریق پیامک یا تماس تلفنی

خودروهای یخچال دار حمل ونقل خودروییخودروهای اورژانس

خودروهای سازمانی

خودروهای راهداری

خودروهای پخش کاال

اتوبوس های شهری و بین شهری

شرکت های حمل بار

خودرو های آتش نشانی

هشدار خروج از محدوده

اعمال فرامین به دستگاه از طریق تماس تلفنی یا پیامک

شمارنده سوخت هشدار تصادف و واژگونی خودرو

تنظیم دستگاه، رویدادها، کنترل خروجی دیجیتال، اشکال زدایی

سنسور LLS(آنالوگ)، 

< ۲٫۵ متر

تریلرها

ورودی دیجیتال ١، شتاب سنج دستگاه، افزایش ولتاژ خارجی، دور موتور (دانگل OBDII و آداپتور CAN)تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن)

شتاب سنجسنسورها

شرکت های ساختمانی

خودروهای پلیس

خودروهای سنگین

ایموبالیزر و سناریو احراز هویت راننده

هشدار قطع باتری خودرو

برقراری تماس تلفنی

بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کم مصرف

 (بلوتوث،USB)از طریق نرم افزار تحت وب FOTA، نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا 

برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات)

۲X۶ سوکت نشانگر ارتباط با شبکه موبایل نشانگر ارتباط با ماهواره

FMB120 اطالعات فنی ردیاب

خودروهای شخصی

خودروهای اجاره ای

سرویس مدارس لیزینگ خودرو

شرکت های بیمه

 CAN و یا آداپتور LLS مانیتورینگ سوخت در صورت اتصال به سنسور

CAN آداپتورهای(LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL)OBDII دانگل ،

امنیت
رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا، نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری

تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری



مشخصات محیطی

تا
دمای کاری

(بدون باتری)

to ٪۵ ۹۵٪ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

IP41رتبه حفاظت از ورود

CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACHنظارتی

گواهینامه ها و تاییدیه ها

-۴۰°C+۸۵ °C 

رابط کاربری

۳ ورودی دیجیتال

CAN ١ورودی آداپتور

١

۲خروجی دیجیتال

۲ورودی آنالوگ

آنتن ماهواره 

Micro-USB 2.0پورت

٢ چراغ LEDنشانگر ها

میکرو سیم + eSIMسیم کارت

داخلی

داخلی آنتن موبایل 

١٢٨ مگابایت حافظه داخلیحافظه

ماژول موبایل

GSMتکنولوژی

2G چهار باندباند های

GPRS Multi-Slot Classانتقال داده

SMS (text/data)پشتیبانی داده

۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ MHz

ایستگاه تلفن همراه GPRS کالس B(حداکثر ۲۴۰ کیلو بایت بر ثانیه)،12

تغذیه ورودی

۱۰ تا ۳۰ ولت   محدوده ولتاژ ورودی

باتری پشتیبان

DC   با حفاظت از ولتاژ باال    

(Wh ۰٫۶۳)باتری ۱۷۰ میلی آمپر ساعت Li-Ion، ولتاژ ۳٫۷ ولت

x ۵۶٫۶ x ۶۵ ۲۰٫۶ابعاد

۵۵ گرموزن

مشخصات فیزیکی

(طول x عرض x ارتفاع) میلی متر

www.TolueAryan.com ۰۲۱-۴۱۹۰۹۰۰۰ تهران خیابان کریمخان زند، خردمند جنوبی، پالک ۴۵، واحد ۱ 

1-wire

بلوتوث

4.0 + LE

لوازم جانبی پشتیبانی شده

نسخه بلوتوث

BLEپشتیبانی از سنسورهای جهانیInateckسنسور دما و رطوبت، هدست،                    اسکنر بارکد  ، ،OBDII دانگل 

FMB120 اطالعات فنی ردیاب

مصرف برق در ولتاژ ١٢ ولت

Deep Sleep

Online Deep Sleep

GPS Sleep

Nominal with no load

Ultra Deep Sleep ۶ میلی آمپر>

<۸ میلی آمپر 

<۱۱ میلی آمپر 

<۲۰ میلی آمپر 

<۳۵ میلی آمپر 



موارد استفاده

مناسب جهت
خودروهای سبک

مناسب جهت
ناوگان سنگین

مناسب جهت
تریلرها

مناسب جهت
خودروهای یخچال دار

مناسب جهت
اجاره خودرو

مناسب جهت 
خدمات لجستیک

FMB122 اطالعات فنی ردیاب

آنتن خارجی ماهواره موقعیت یاب 

ورودی/خروجی دیجیتال جهت 
نظارت و کنترل

ورودی wire-1 جهت اتصال به
سنسور دما، شناساگر راننده و ...

کارکرد دستگاه در صورت قطع منبع تغذیه 

بلوتوث جهت اتصال به دستگاه های
 جانبی و انواع سنسورهای کم مصرف

ماژول دو سیم کارته جهت کاهش
هزینه ها در حالت رومینگ

ردیــاب FMB122 یک دســتگاه حرفه ای بــا ابعاد کوچک و آنتن داخلی GSM و آنتن خارجی GNSS می باشــد. 

ایــن دســتگاه جهــت ردیابــی و کنتــرل لحظــه ای موقعیــت متحــرک از راه دور در مــواردی ماننــد شــرکت های 

ــی، خودروهــای  ــل، شــرکت هــای تاکســیرانی، حمــل و نقــل عمومــی، شــرکت هــای خدمات ــه اتومبی کرای

شــخصی و ... بســیار مناســب اســت. ورودی و خروجــی هــای در نظــر گرفتــه شــده بــر روی ایــن دســتگاه 

ــد.  ــر فراهــم مــی نمای ــرای کارب ــرل درب هــای متحــرک و ... را ب ــور، کنت ــت موت ــر وضعی ــکان نظــارت ب ام

همچنیــن طراحــی آنتــن خارجــی بــرای دریافــت ســیگنال ماهــواره هــای موقعیــت یــاب، نصــب دســتگاه 

را                         بــاال  دقــت  بــا  موقعیــت  دریافــت  و  فلــزی  داشــبورد  بــا  ســنگین  آالت  ماشــین  انــواع  در 

امکان پذیر می سازد.

FMB122
 GNSS ردیاب حرفه ای دو سیم کارته با آنتن خارجی



FMB122 اطالعات فنی ردیاب

سوکت آنتن ماهواره   ۲x۶ سوکت نشانگر ارتباط با شبکه موبایل نشانگر ارتباط با ماهواره

ماژول

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

۳۳ کانال

-۱۶۵ dBM

Hot start۱ ثانیه >

Warm start۲۵ ثانیه >

Cold start۳۵ ثانیه >

Teltonika TM2500نام

GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTHتکنولوژی

ماژول ردیاب

ماهواره های موقعیت یاب

گیرنده

حساسیت ردیابی

دقت موقعیت یابی

(با خطای ۱۵٪ -/+)< ۰٫۱ متر بر ثانیهدقت سرعت موقعیت یابی

امکانات

قابلیت ها

GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleepحالت های خواب

GPS, NITZ, NTP

تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور

ارسال و دریافت پیامک جهت

همگام سازی زمان

نظارت بر سوخت

کاربردهای ویژه

نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی)

هشدار سرعت غیر مجاز

هشدار کارکرد درجاتشخیص اختالل در عملکرد سیم کارت

مشاهده مسافت طی شده

هشدار حمل با جرثقیل دریافت موقعیت خودرو از طریق پیامک یا تماس تلفنی

خودروهای یخچال دار حمل ونقل خودروییخودروهای اورژانس

خودروهای سازمانی

خودروهای راهداری

خودروهای پخش کاال

اتوبوس های شهری و بین شهری

شرکت های حمل بار

خودرو های آتش نشانی

هشدار خروج از محدوده

اعمال فرامین به دستگاه از طریق تماس تلفنی یا پیامک

شمارنده سوخت هشدار تصادف و واژگونی خودرو

تنظیم دستگاه، رویدادها، کنترل خروجی دیجیتال، اشکال زدایی

سنسور LLS(آنالوگ)، 

< ۲٫۵ متر

تریلرها

ورودی دیجیتال ١، شتاب سنج دستگاه، افزایش ولتاژ خارجی، دور موتور (دانگل OBDII و آداپتور CAN)تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن)

شتاب سنجسنسورها

شرکت های ساختمانی

خودروهای پلیس

خودروهای سنگین

ایموبالیزر و سناریو احراز هویت راننده

هشدار قطع باتری خودرو

برقراری تماس تلفنی

بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کم مصرف

 (بلوتوث،USB )از طریق نرم افزار تحت وب FOTA، نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا 

برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات)

خودروهای شخصی

خودروهای اجاره ای

سرویس مدارس لیزینگ خودرو

شرکت های بیمه

 CAN و یا آداپتور LLS مانیتورینگ سوخت در صورت اتصال به سنسور

CAN آداپتورهای(LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL)OBDII دانگل ،

امنیت
رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا، نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری

تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری



مشخصات محیطی

تا
دمای کاری

(بدون باتری)

to ٪۵ ۹۵٪ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

IP41رتبه حفاظت از ورود

CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACHنظارتی

گواهینامه ها و تاییدیه ها

-۴۰°C+۸۵ °C 

رابط کاربری

۳ ورودی دیجیتال

CAN ١ورودی آداپتور

١

۲خروجی دیجیتال

۲ورودی آنالوگ

آنتن ماهواره 

Micro-USB 2.0پورت

٢ چراغ LEDنشانگر ها

دو سیم کارتهسیم کارت

خارجی

داخلی آنتن موبایل 

١٢٨ مگابایت حافظه داخلیحافظه

ماژول موبایل

GSMتکنولوژی

2G چهار باندباند های

GPRS Multi-Slot Classانتقال داده

SMS (text/data)پشتیبانی داده

۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ MHz

ایستگاه تلفن همراه GPRS کالس B(حداکثر ٢٤٠ کیلو بایت بر ثانیه)،12

تغذیه ورودی

۱۰ تا ۳۰ ولت   محدوده ولتاژ ورودی

باتری پشتیبان

DC   با حفاظت از ولتاژ باال    

(Wh ۰٫۶۳)باتری ۱۷۰ میلی آمپر Li-Ion، ولتاژ ۳٫۷ ولت

x ۵۶٫۶ x ۶۵ ۲۰٫۸ابعاد

۵۱ گرموزن

مشخصات فیزیکی

(طول x عرض x ارتفاع) میلی متر

www.TolueAryan.com ۰۲۱-۴۱۹۰۹۰۰۰ تهران خیابان کریمخان زند، خردمند جنوبی، پالک ۴۵، واحد ۱ 

1-wire

بلوتوث

4.0 + LE

لوازم جانبی پشتیبانی شده

نسخه بلوتوث

BLEپشتیبانی از سنسورهای جهانیInateckسنسور دما و رطوبت، هدست،                    اسکنر بارکد  ، ،OBDII دانگل 

FMB122 اطالعات فنی ردیاب

مصرف برق در ولتاژ ١٢ ولت

Deep Sleep

Online Deep Sleep

GPS Sleep

Nominal (with no load)

Ultra Deep Sleep ۶ میلی آمپر>

<۸ میلی آمپر 

<۱۱ میلی آمپر 

<۱۹ میلی آمپر 

<۳۴ میلی آمپر 



مناسب جهت
خودروهای سبک

مناسب جهت
ناوگان سنگین

مناسب جهت
شرکت های بیمه

مناسب جهت
سرویس های حمل بار

مناسب جهت
اجاره خودرو

موارد استفاده

کارکرد دستگاه در صورت قطع منبع تغذیه 

بلوتوث جهت اتصال به دستگاه های جانبی

تشخیص تصادف به صورت هوشمند 

ECU دریافت اطالعات از

FMB001 اطالعات فنی ردیاب

نصب آسان و ردیابی آنالین

دســتگاه ردیــاب FMB001 یکــی از ســاده تریــن دســتگاه هــای ردیــاب خودرویــی شــرکت طلــوع آریــن 

است که دارای درگاه استاندارد OBDII بوده و از این طریق به راحتی نصب می گردد.

ایــن دســتگاه عــالوه بــر ردیابی آنالیــن از طریق ارتبــاط GNSS و GSM، امــکان خواندن داده هــای کامپیوتر 

ــر روی  ــه ب ــوث ک ــاط بلوت ــتفاده از ارتب ــا اس ــن ب ــد. همچنی ــم می نمای ــر فراه ــرای کارب ــز ب ــودرو را نی خ

دســتگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت کاربــر می توانــد تنهــا بــا اســتفاده از یــک هدســت بلوتــوث مکالمــه 

تلفنی داشته باشد.  

ایــن دســتگاه جهــت نصــب بــر روی وســایل نقلیــه ســبک در زمینــه هایــی نظیــر خدمــات تحویــل کاال، 

اجــاره و لیزینــگ اتومبیــل، بیمــه و دیگــر مــواردی کــه نصــب آســان و ســریع مــورد نیــاز اســت مناســب 

می باشد.

FMB001



ماژول

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

٣٣ کانال

-۱۶۵ dBM

<  ۲٫۵ متر

Hot start۱ ثانیه >

Warm start۲۵ ثانیه >

Cold start۳۵ ثانیه >

Teltonika TM2500 نام

تکنولوژی

ماژول ردیاب

ماهواره های موقعیت یاب

گیرنده

حساسیت ردیابی

دقت موقعیت یابی

دقت سرعت موقعیت یابی

 OBDIIاتصال 

 USB میکرو

نشانگر ارتباط با شبکه موبایلنشانگر ارتباط با ماهواره

(با خطای ۱۵٪ -/+)< ۰٫۱ متر بر ثانیه

FMB001 اطالعات فنی ردیاب

امکانات

شتاب سنجسنسورها

قابلیت ها

GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleepحالت های خواب

GPS, NITZ, NTP

OBDII

تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور

ارسال و دریافت پیامک جهت

همگام سازی زمان

نظارت بر سوخت

تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن)

 (بلوتوث،USB)از طریق نرم افزار تحت وب FOTA، نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا 

برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات)

تنظیم دستگاه، رویدادها، اشکال زدایی

ورودی دیجیتال ١، شتاب سنج دستگاه، افزایش ولتاژ خارجی، دور موتور

کاربردهای ویژه

نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی)

هشدار سرعت غیر مجاز تشخیص اختالل در عملکرد سیم کارت

شمارنده سوخت

هشدار قطع شدن باتری خودرو

هشدار کارکرد درجا

هشدار تصادف و واژگونی خودرو

هشدار حمل با جرثقیل

هشدار خروج از محدوده

مشاهده مسافت طی شده

بلوتوث جهت ارتباط با هدست

دریافت موقعیت خودرو از طریق پیامک یا تماس تلفنی

ECU خواندن اطالعات

لیزینگ خودرو

خودروهای حمل پول

خودروهای اجاره ای

خودروهای پلیس

خودروهای اورژانس

در صنایع حمل ونقل خودرویی

خودروهای شخصی

خودروهای سازمانی

خودروهای راهداری

تاکسی های اینترنتی

سرویس مدارس

اتوبوس های شهری و بین شهریخودروهای پخش کاال

شرکت های حمل بار

شرکت های بیمه

خودرو های آتش نشانی

GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH

برقراری تماس تلفنی

امنیت
رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا، نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری

تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری



ماژول موبایل

GSMتکنولوژی

2G چهار باندباند های

GPRS Multi-Slot Classانتقال داده

SMS (text/data)پشتیبانی داده

۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ MHz

(حداکثر ۲۴۰ کیلو بایت بر ثانیه)12

OBD رابط

پروتکل های OBD پشتیبانی شده
جهت خواندن داده ها

(حداکثر ٣٢ پارامتر داخل خودرو)

ISO 9141
ISO 142304- KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)

x ۴۹٫۶ x ۵۰٫۷ ۲۵ابعاد

۶۳ گرموزن

ISO 142304- KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 157654- CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 157654- CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 157654- CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
ISO 157654- CAN (29 bit ID, 500 kbaud)

مشخصات محیطی

تا
دمای کاری

(بدون باتری)

to ٪۵ ۹۵٪ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

IP41درجه نفوذ پذیری بدنه

CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, ANATELنظارتی

مشخصات فیزیکی

گواهینامه ها و تاییدیه ها

 (5 baud init, 10.4 kbaud)-2

(طول x عرض x ارتفاع) میلی متر

-۴۰°C +۸۵°C 

FMB001 اطالعات فنی ردیاب

تغذیه ورودی

١٠ تا ٣٠ ولت   محدوده ولتاژ ورودی

باتری پشتیبان

بلوتوث

٣.٠

لوازم جانبی پشتیبانی شده

رابط کاربری

١ورودی دیجیتال

سوکت OBDIIاتصال

داخلیآنتن ماهواره 

آنتن موبایل 

Mini-USB 2.0پورت

٢ چراغ LEDنشانگرها 

میکرو سیمسیم کارت

حافظه

نسخه بلوتوث

هدست 

حافظه داخلی ١٢٨ مگابایت

DC   با حفاظت از ولتاژ باال    

(Wh ۰٫۶۳)باتری ١٧٠ میلی آمپر ساعت Li-Ion، ٣٫٧ ولت

داخلی
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موارد استفاده

مناسب جهت
سالمندان

مناسب جهت
کارگران تنها

مناسب جهت
حیوانات خانگی

مناسب جهت پیشگیری
از خشونت های خانگی

مناسب جهت 
کودکان

TMT250 اطالعات فنی ردیاب

FOTA مدیریت دستگاه های خود در پرتال تحت وب

ابعاد بسیار کوچک جهت حمل آسان 

هشدار اظطراری زمین خوردن فرد

بلوتوث جهت اتصال به دستگاه های جانبی
و سنسورهای کم مصرف

دکمه هشدار جهت ارسال پیام
در شرایط اضطراری

نظارت بر موقعیت مکانی کارمندان

دســتگاه ردیــاب TMT250 یکــی از انــواع ردیــاب هــای شــخصی شــرکت طلــوع آریــن هوشــمند اســت. این 

ــدان یــک اداره،  ــرل و مراقبــت از کــودکان، ســالمندان، کارمن ــی، کنت ــرای ردیاب دســتگاه کوچــک و ســبک ب

ورزشــکاران، حیوانــات و یــا کنتــرل موقــت خودروهــا و ... طراحــی شــده اســت. بدنــه ضــد آب 

در  آن  از  اســتفاده  امــکان  دســتگاه  ســبک  وزن  و  کوچــک  ابعــاد  داخلــی،  باتــری   ،(IP67)

فضاهــای بــاز و تــا مــدت طوالنــی را فراهــم مــی نمایــد. دکمــه SOS بــر روی ایــن دســتگاه جهــت ارســال 

موقعیــت دقیــق مکانــی بــرای شــماره های از پیــش تعریــف شــده در دســتگاه و یــا برقــراری تمــاس تلفنــی 

(در صورت استفاده از هدست) در مواقع اضطراری طراحی شده است.

TMT250
ردیاب بسیار کوچک

مناسب جهت
امنیت بانک و دفاتر

۲۵



TMT250 اطالعات فنی ردیاب

ماژول

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU

۳۳ کانال

-۱۶۵ dBM

Hot start۱ ثانیه >

Warm start۲۵ ثانیه >

Cold start۳۵ ثانیه >

Teltonika TM2500نام

GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTHتکنولوژی

ماژول ردیاب

ماهواره های موقعیت یاب

گیرنده

حساسیت ردیابی

دقت موقعیت یابی

امکانات

قابلیت ها

Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep, Low power modeحالت های خواب

GNSS, NITZ, NTP

تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور

همگام سازی زمان

پروتکل ها

کاربردهای ویژه
اسکی

offroad ماشین گردی

UDP/TCP/SMS

< ۳ متر

روی سرور اول، روی سرور دوم در صورت خرابی سرور اول، روی هر دو سرور به صورت همزمانارسال داده

شتاب سنجسنسورها

پاراگالیدر گردش در شهر

کوه نوردی

 (بلوتوث،USB)از طریق نرم افزار تحت وب FOTA، نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا 

برنامه اندروید FMBT(فقط جهت اعمال تنظیمات)

ماهی گیری

قایقرانی دوچرخه سواری

هشدار خروج از محدودههشدار عدم حرکت/حرکت

هشدار سرعت غیر مجاز بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کم مصرف

الگوریتم هوشمند ارسال داده ها از طریق GPRS جهت کاهش
 هزینه ها و مصرف باتری

دکمه هشدار جهت ارسال پیام اضطراری اعمال فرامین به دستگاه از طریق تماس تلفنی یا پیامک

برقراری تماس تلفنیتشخیص و ایجاد هشدار زمین خوردن فرد

مشاهده مسافت طی شدهدریافت موقعیت از طریق پیامک یا تماس تلفنی

رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا، نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوریامنیت

تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری

کودکان

سالمندان

کارگران و کارمندان

حیوانات خانگی

RGB دکمه روشن/خاموش و چراغ

سوکت شارژ آهنربایی

دکمه هشدار

محل بند آویز



مشخصات محیطی

تا دمای کاری

to ٪۵ ۹۵٪ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

IP67رتبه حفاظت از ورود

CE/RED, EAC, RoHS, REACH, ANATELنظارتی

گواهینامه ها و تاییدیه ها

-۲۵°C+۵۵°C 

رابط کاربری

میکرو سیم

آنتن ماهواره 

کابل 4 پین مغناطیسیپورت

چراغ RGB LED و لرزش (ویبره)نشانگر ها

٢ دکمه قابل تنظیمدکمه ها

داخلی

داخلی آنتن موبایل 

١٢٨ مگابایت حافظه داخلیحافظه

ماژول موبایل

GSMتکنولوژی

2G چهار باندباند های

GPRS Multi-Slot Classانتقال داده

SMS (text/data)پشتیبانی داده

۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ MHz

ایستگاه تلفن همراه GPRS کالس B(حداکثر ۲۴۰ کیلو بایت بر ثانیه)،12

تغذیه ورودی

۳٫۸ ولت   محدوده ولتاژ ورودی

باتری ۸۰۰ میلی آمپری قابل شارژ Li-ionباتری پشتیبان

x ۴۳ x ۴۴ ۲۰ابعاد

۴۰ گرموزن

مشخصات فیزیکی

(طول x عرض x ارتفاع) میلی متر
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سیم کارت

بلوتوث

4.0 + LE

لوازم جانبی پشتیبانی شده

نسخه بلوتوث

 

TMT250 اطالعات فنی ردیاب

داخلیآنتن بلوتوث

،LE سنسورهای دمای ،LE سنسورهای دما و رطوبت ،LE سنسورهای مغناطیسی ،LE هدست، سنسورهای بلوتوث

Eddystone و iBeacon پشتیبانی از



GH5200 اطالعات فنی ردیاب

دســتگاه ردیــاب GH5200 یــک ردیــاب شــخصی بــا طراحــی فــوق العــاده هوشــمند، باریــک و ســبک اســت. 

ایــن دســتگاه بــرای همــه افــرادی کــه فعالیــت خــود را بــدون نظــارت دقیــق یــا مســتقیم دیگــران انجــام 

می دهنــد ماننــد ویزیتورهــای لــوازم بهداشــتی، کارگــران تعمیــر و نگهــداری، کارگــران تنهــا یــا کارکنانــی کــه 

ــر روی  ــده ب ــه ش ــای تعبی ــت. دکمه ه ــب اس ــد، مناس ــت می کنن ــتاندارد فعالی ــاعت کار اس ــارج از س خ

ــی در  ــاس تلفن ــی، تم ــت مکان ــد ارســال موقعی ــواردی مانن ــرای م ــوده و ب ــزی ب ــه ری ــل برنام دســتگاه قاب

ــرار  ــورد اســتفاده ق ــی و ... م ــر فعالســازی ردیاب ــف، فعالســازی/ غی ــا اشــخاص مختل ــع اضطــراری ب مواق

می گیرد.

GH5200
ردیاب کوچک برای کارمندان و کارگران

ارتباط صوتی دو طرفه

طراحی باریک برای استفاده راحت
و روزانه

بلوتوث جهت اتصال به دستگاه های خارجی
و انواع سنسور های کم مصرف

هشدار اضطراری زمین خوردن فرد

۵ دکمه قابل تنظیم

تعریف حداکثر ۵ شماره جهت برقراری تماس
یا ارسال پیامک در شرایط اضطراری

مناسب جهت
کارگران تنها

موارد استفاده

مناسب جهت 
کودکان

مناسب جهت
سالمندان

مناسب جهت پیشگیری
از خشونت های خانگی

مناسب جهت
نظارت بر کارگران

مناسب جهت
فاصله گزاری اجتماعی



GH5200 اطالعات فنی ردیاب

ماژول

GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS

۳۳ کانال

-۱۶۵ dBM

Hot start۱ ثانیه >

Warm start۲۵ ثانیه >

Cold start۳۵ ثانیه >

Teltonika TM2500نام

GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTHتکنولوژی

ماژول ردیاب

ماهواره های موقعیت یاب

گیرنده

حساسیت ردیابی

دقت موقعیت یابی

امکانات

قابلیت ها

حالت های خواب

GNSS, NITZ, NTP

تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور

ارسال و دریافت پیامک جهت

همگام سازی زمان

کاربردهای ویژه

تنظیم دستگاه، رویدادها، اشکال زدایی

< ۳ متر

شتاب سنجسنسورها

 (بلوتوث،USB)از طریق نرم افزار تحت وب FOTA، نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا 

برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات)

بلندگو

نشانگر باتری

میکروفون

USB پورت میکرو

میکروفون

۵ دکمه قابل تنظیم

نشانگر ارتباط با ماهواره
نشانگر ارتباط با شبکه

محل بند آویز

هشدار خروج از محدودههشدار عدم حرکت/حرکت

هشدار سرعت غیر مجاز بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کم مصرف

الگوریتم هوشمند ارسال داده ها از طریق GPRS جهت کاهش
هزینه ها و مصرف باتری

دکمه هشدار جهت ارسال پیام اضطراری اعمال فرامین به دستگاه از طریق تماس تلفنی یا پیامک

برقراری تماس تلفنیتشخیص و ایجاد هشدار زمین خوردن فرد

مشاهده مسافت طی شدهدریافت موقعیت از طریق پیامک یا تماس تلفنی

تشخیص عدم رعایت فاصله اجتماعی

اسکی

offroad ماشین گردی

پاراگالیدر گردش در شهر

کوه نوردی

ماهی گیری

قایقرانی دوچرخه سواری

کودکان

سالمندان

کارگران و کارمندان

حیوانات خانگی

رعایت فاصله اجتماعی

Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep, Low power mode

امنیت
رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا، نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری

تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری



مشخصات محیطی

تا دمای کاری

to ٪۵ ۹۵٪ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

IP41رتبه حفاظت از ورود

CE/RED, SARنظارتی

گواهینامه ها و تاییدیه ها

-۲۵°C+۶۵°C 

رابط کاربری

eSIM میکرو سیم + امکان استفاده از

آنتن ماهواره 

Micro-USB 2.0پورت

٣ چراغ LEDنشانگر ها

داخلی

داخلی آنتن موبایل 

١٢٨ مگابایت حافظه داخلیحافظه

ماژول موبایل

GSMتکنولوژی

2G چهار باندباند های

GPRS Multi-Slot Classانتقال داده

SMS (text/data)پشتیبانی داده

۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ MHz

ایستگاه تلفن همراه GPRS کالس B(حداکثر ۲۴۰ کیلو بایت بر ثانیه)،12

تغذیه ورودی

۵ ولت DC با حفاظت از ولتاژ باالمحدوده ولتاژ ورودی

باتری ۱۰۵۰ میلی آمپری قابل شارژ Li-ionباتری پشتیبان

x ۶۴ x ۹۳ ۱۰ابعاد

۸۰ گرموزن

مشخصات فیزیکی

(طول x عرض x ارتفاع) میلی متر
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سیم کارت

بلوتوث

4.0 + LE نسخه بلوتوث

 

GH5200 اطالعات فنی ردیاب

۵دکمه های قابل تنظیم

هدست، سنسورهای حرکت LE، سنسورهای مغناطیسی LE، سنسورهای دما و رطوبت LE، سنسورهای دمای LE،لوازم جانبی پشتیبانی شده

Eddystone و iBeacon پشتیبانی از



FOTA اطالعات فنی سیستم

نرم افــزار FOTA تحــت وب یــک راه حــل جدیــد و کارآمــد بــرای دسترســی بــه دســتگاه هــای ردیــاب از راه 

دور می باشــد. مشــتریان شــرکت مهندســی طلــوع آریــن هوشــمند بــا اســتفاده از ایــن ابــزار حرفــه ای، بــه 

راحتــی و از هــر مــکان مــی تــوان بــه دســتگاه هــای ردیــاب خــود دسترســی داشــته و آن هــا را مدیریــت 

نمایند.

FOTA
راه حل جدید و کارآمد

به روز رسانی فریمور و تنظیمات دستگاه

دسترسی و استفاده آسان

مشاهده تاریخچه اقدامات

دریافت الگ جهت عیب یابی دستگاه

دانلود فایل الگ دستگاه

ابزاری کار آمد جهت

مدیریت دستگاه ها تنظیم دستگاه

دانلود فایل تنظیمات دستگاه

به روز رسانی فریمور

۳۱



FOTA اطالعات فنی سیستم

به روز رسانی فریمور و تنظیمات دستگاه:

 
دسترسی آسان: 

تاریخچه:

دریافت الگ جهت عیب یابی دستگاه:

بــه راحتــی مــی توانیــد یــک یــا چندیــن دســتگاه را بــه صــورت همزمــان تنظیــم و بــه روزرســانی نمــود. کافــی اســت فقــط 
فایل تنظیمات و فریمور مورد نظر را یکبار در پنل خود بارگذاری نمایید.

بــا FOTA تحــت وب می توانیــد بــه راحتــی از هــر مکانــی بــدون نیــاز بــه ابــزار و یــا نــرم افــزار خاصــی بــه دســتگاه هــای 
 FOTA پنــل  بــه  و  کــرده  بــاز  را  خــود  مرورگــر سیســتم  فقــط  اســت  کافــی  باشــید،  داشــته  دسترســی  خــود 

با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.

همــواره می توانیــد تاریخچــه اقدامــات صــورت پذیرفتــه روی دســتگاه را مشــاهده نماییــد. در چــه زمانــی چــه اقدامــی بــر 
روی دستگاه صورت گرفته است!

ــت الگ  ــا دریاف ــی دســتگاه را از راه دور و ب ــع داخل ــد وقای ــرد دســتگاه می توانی ــی در عملک ــروز مشــکل احتمال در صــورت ب
مشاهده نموده و مشکل دستگاه را برطرف نمایید.



سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

شرکت ملی نفت ایران

خودروسازی زامیاد

ایرانسل

شهرداری تهران

شهرداری اصفهان

شهرداری کرمان

شهرداری ایالم

شهرداری لواسان

شرکت نفت ایرانولشهرداری اسالمشهر

ایران خودرو

امداد خورو سایپا

بانک کشاورزی شرکت ملی گاز ایران

NIGC

بانک اقتصاد نوین

ایران فریمکو

تیپاکس

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شرکت به پخش

پتروشیمی مارون

سازمان حفظ نباتاتصنایع الکترونیک ایرانشرکت پخش رازی

گروه صنعتی گلرنگامرسان

ال جی ایران

برق افشان سپاهان البراتوار داروسازی و بهداشتی شفا

مدیکام

پارس حیات

لبنیات چوپان

سام سرویس

شرکت صناممارال چرم

سازمان منطقه آزاد اروند

برخی از مشتریان ما

۳۳



شرکت های نفت و گاز

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سازمان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

اورژانس شهریار

شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان

شرکت پخش فرآورده های نفتی زاهدان

شرکت پخش فرآورده های نفتی چابهار

شرکت پخش فرآورده های نفتی میاندوآب

اورژانس پیشوا 

اورژانس پاکدشت

اورژانس مالرد

اورژانس جیرفت

شرکت عملیات منطقه ۵ گاز شیراز

بهره برداری خطوط انتقال اتیلن غرب

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

شرکت گاز آذربایجان غربی

شرکت گاز شهرستان سقز

شرکت پترو دانیال کیش

شرکت گاز شهرستان بیجار

شرکت گاز شهرستان قروه

ملی حفاری ایران

شرکت گاز تهران

شرکت نفت ایرانول

شرکت گاز لرستان شرکت پگاه گاز ایالم

شرکت گاز ساری

اورژانس های کشور

سازمان بهزیستی کل کشور
(اورژانس اجتماعی ٣١ استان)

اورژانس خراسان رضوی

(SPGC) مجتمع گاز پارس جنوبی

اورژانس تهران

اورژانس استان البرز

اورژانس قزوین

اورژانس ورامین

شرکت پخش فرآورده های نفتی بوشهر

شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان

شرکت پخش فرآورده های نفتی مهاباد

شرکت پخش فرآورده های نفتی مالیر

اورژانس نظرآباد

اورژانس ساوجبالغ

اورژانس رباط کریم

اورژانس قرچک

امداد آمبوالنس خصوصی ناجی

امداد آمبوالنس خصوصی آریا

شرکت پتروشیمی مارون

سازمان انتقال خون زاهدان

بیمارستان رضوی مشهد

بیمارستان ۱۵ خرداد

امداد آمبوالنس مرکز سالمتی ایران

اورژانس خصوصی بهرویان



صنعت خودرو

امداد خودرو سایپا

خودرو سازی زامیاد

خدمات فنی رنا

انجمن صنفی حفاران استان مرکزی

امداد خودرو ایران

مدیران خودرو

امداد خودرو آبتین راه یزد

سازمان تاکسیرانی ارومیه

انجمن صنفی حفاران استان گلستان

انجمن صنفی حفاران استان اصفهان

انجمن صنفی حفاران استان مازندران

انجمن صنفی حفاران استان آذربایجان غربی

شرکت خدمات مهندسی ایران خودرو (ایسیکو)

امداد خودرو توسعه پردازان خدمات رایان مشهد

امداد خودرو رفاه ایرانیان

امداد خودرو آیسان فجر

امین تاکسی تارا آریا سامان سپهر

صنعت حفاری

انجمن صنفی حفاران استان تهران

سپهر خودرو شریف

انجمن صنفی حفاران استان فارس

انجمن صنفی حفاران استان کرمان

انجمن صنفی حفاران استان گیالن

امداد خودرو آوای کردستان

امداد خودرو آفتاب شهر طالیی

شرکت تولید آمبوالنس مه شکن سازه

امداد خودرو کانون جهانگردی استان مرکزی

انجمن صنفی حفاران استان یزد

انجمن صنفی حفاران استان همدان

انجمن صنفی حفاران استان کردستان

انجمن صنفی حفاران استان قزوین

انجمن صنفی حفاران استان کرمانشاه

انجمن صنفی حفاران استان آذربایجان شرقی

انجمن صنفی حفاران استان خراسان رضوی



کارخانجات فوالد و بتن سازی

ایران فریمکو

سیمان هگمتان

شرکت رهنورد سیمان سپاهان

اداره حمل و نقل مسافر وزارت راه

سیمان خوزستان

بتن سازی پارس النه

بنیاد بتن اصفهان

رومینا بتن نقش جهان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

شرکت تولیدی آريان فوالد

سیمان سپهر

راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کل کشور

سهند بتن فجر

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران

انجمن حمل و نقل بین المللی ایران

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان

بتن آماده پارس النه

فوالد یزد

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویر احمد

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

اداره کل حمل و نقل پایانه های استان کردستان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

اداره راه و ترابری استان تهران

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان

اداره کل حمل و نقل پایانه های استان سیستان و بلوچستان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی



شرکت های حمل و نقل

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد

حمل و نقل سیرود شبکه

حمل و نقل بین المللی تیبا ترابر ارس

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات مسافربری استان یزد

حمل و نقل بین المللی پرستو ترابر

حمل و نقل بین المللی حامل

حمل و نقل بین المللی بهروان بار

حمل و نقل بین المللی درسا ترابر

حمل و نقل بین المللی ره آذر

حمل و نقل بین المللی شهاب سحر

ترکیب حمل و نقل

حمل و نقل بین المللی جاده ابریشم

حمل و نقل بین المللی جهان سیر

حمل و نقل بین المللی نیک رکاب

حمل و نقل بین المللی راه شناس

حمل و نقل بین المللی سپنتا باد پارس

حمل و نقل بین المللی جهان جاده

حمل و نقل بین المللی هادی بازرگان

TBT حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی پیشرو راه لیو

حمل و نقل بین المللی فراگامان

حمل و نقل بین المللی چیره ترابر

حمل و نقل بین المللی ناوگان بار

حمل و نقل بین المللی کیانوش ترابر

حمل و نقل بین المللی بردبار ترابر

حمل و نقل بین المللی روشن تیر

حمل و نقل بین المللی کوله بار

حمل و نقل بین المللی تیز تاز ترابر

حمل و نقل بین المللی آذرگون ترابر

حمل و نقل بین المللی امین ترابر

حمل و نقل بین المللی فرآیند

حمل و نقل بین المللی بار ایران

حمل و نقل بین المللی کاال ناوگان شرق

حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار

حمل و نقل بین المللی تین

حمل و نقل بین المللی ناوگان بار

حمل و نقل بین المللی پرشیا مهرو

حمل و نقل بین المللی حملیران

حمل و نقل بین المللی جاده رانان

حمل و نقل بین المللی سون

حمل و نقل بین المللی وفا راه

حمل و نقل بین المللی عطاردران

حمل و نقل بین المللی تیرگستر

حمل و نقل بین المللی مهسا ترابر

حمل و نقل بین المللی شقایق ترابر پیروز

حمل و نقل بین المللی ارس ترابر

حمل و نقل بین المللی گردونه مهر

حمل و نقل بین المللی زمرد ترابر نوین

حمل و نقل بین المللی کیهان ترابر

حمل و نقل بین المللی کالجار

حمل و نقل بین المللی آذر دمر

حمل و نقل بین المللی کوالک راه اندیشه

حمل و نقل بین المللی پرشیا راد



حمل و نقل بین المللی ماکو سیر

حمل و نقل بین المللی سامان راه پارس

حمل و نقل بین المللی دور بر راه

حمل و نقل بین المللی تریوه

حمل و نقل بین المللی دور بر راه

حمل و نقل بین المللی سیف ترابر

حمل و نقل بین المللی مهبار ترابر

حمل و نقل بین المللی کاروان کار

حمل و نقل بین المللی ترنم تبریز

حمل و نقل بین المللی یکتا ترابر

حمل و نقل بین المللی صائب ترابر

حمل و نقل بین المللی رهروان آسیا

حمل و نقل بین المللی زمانیان

حمل و نقل بین المللی آداک ترابر

حمل و نقل بین المللی سپنتا بار

حمل و نقل بین المللی نگین ترابر

حمل و نقل بین المللی نیک بر

حمل و نقل بین المللی صحرا ترابر

حمل و نقل بین المللی ایرانیان

حمل و نقل بین المللی سپنتا باد پارس

حمل و نقل بین المللی الماس راه پیام

حمل و نقل بین المللی زرین برنا

حمل و نقل بین المللی راهبران پیام

حمل و نقل بین المللی تهران مارین

حمل و نقل بین المللی آیسان بار

حمل و نقل بین المللی رعد ایران

حمل و نقل بین المللی شقایق ترابر پیروز

حمل و نقل بین المللی سرای

حمل و نقل بین المللی کاالبر

حمل و نقل بین المللی آتیه

حمل و نقل بین المللی آریا رانان

حمل و نقل بین المللی سفیدراه

حمل و نقل بین المللی ره انجام

حمل و نقل بین المللی وفاه راه

حمل و نقل بین المللی آذر مترو

حمل و نقل بین المللی چکاوک راه کالن

حمل و نقل بین المللی ناویان

حمل و نقل بین المللی ساربان صفا

حمل و نقل بین المللی ترابر آسیا

حمل و نقل بین المللی دی ترانس صبا

حمل و نقل بین المللی بهامین ترابر

حمل و نقل بین المللی پرند کاال

حمل و نقل بین المللی توسن کاال

حمل و نقل بین المللی آزاد بار آرمان

حمل و نقل بین المللی پیام عنقا

حمل و نقل بین المللی آماچ تارون

حمل و نقل بین المللی تک بار

حمل و نقل بین المللی پارسیان پیک

حمل و نقل بین المللی دنیا رهنورد

حمل و نقل بین المللی چگرد

حمل و نقل بین المللی اعتماد کرمانشاه

حمل و نقل بین المللی ایران پر

حمل و نقل بین المللی وزین ترابر

حمل و نقل بین المللی آرنگ نگین

حمل و نقل بین المللی کاسپین

حمل و نقل اسفند ترابر

حمل و نقل بین المللی آزادبار آرمان

حمل و نقل امید اندیش



حمل و نقل داخلی استان اردبیل

حمل و نقل داخلی استان همدان

حمل و نقل داخلی استان خراسان شمالی

حمل و نقل داخلی استان کهگیلویه و بویر احمد

حمل و نقل داخلی استان خراسان جنوبی

حمل و نقل داخلی استان قزوین

حمل و نقل داخلی استان مازندران

حمل و نقل داخلی چهار محال بختیاری

حمل و نقل داخلی استان لرستان

حمل و نقل داخلی استان یزد

حمل و نقل داخلی استان کردستان

حمل و نقل داخلی استان سیستان و بلوچستان

شرکت سمند ترابر

کژال ترابر

شریف بار

شرکت پویش ترابر طوس

نگین ارژنگ جم

شرکت شمیم خوشگوار (کوکاکوال)

کشت و صنعت گلبرگ بهاران

پخش لبنیات چوپان

آذر میشو خشک پاک

شرکت میتا کیش

شرکت های پخش

شرکت به پخش گروه صنعتی گلرنگ

بانی چاو ایرانیان (کاله)

پخش بینالود پارسیان (سحرخیز)

پخش شیرین عسل

ماستر فوده (بایودنت)

شرکت نامی نو

دارو گستر نخبگان

دارو سازی شفا فارمد

پخش رازی

دارو سازی شفا

شرکت کیهان پخش

پخش پوبر

پخش سفیر نور جنت

پخش میهن زاهدان

پخش آب معدنی دماوند

پخش خوش پورنهال طب

پخش شکوه آذر نیکان

پخش نمچین شمال

شرکت بهینه وزین (مهگل)

پخش دایتی، کاله و پاک کرمان

پخش آب معدنی سیوا (آبرون شدت)

شرکت پارس حیات

پخش آرین تاپ نوش

پخش گلساژین دیار (فارماسی)

شرکت گیتی آذر

روژین تاک کارخانه آرد مروارید دماوند



پخش بهنگام آورانهایپر تایر

بهداشتکار

آرسس پارتاک پارس (ماسیس)

پخش مهکامه سپید

پارسیان پخش بیژن

سولیکو کاله پرچم داران صنعت نوین

ماستر فوده

آب منطقه ای خراسان رضوی 

آب منطقه ای هرمزگان

آب منطقه ای استان مرکزی

آب و فاضالب شهری تهران

آب و فاضالب روستایی ایالم

شرکت های آب و  برق

آب منطقه ای کردستانانجمن صنفی حفاران ایران 

آب منطقه ای گلستان

آب منطقه ای بوشهر 

آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

آب و فاضالب دامغان

آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی

آب و فاضالب روستایی کرمانشاه

آب و فاضالب مراغه

آب و فاضالب روستایی اردبیل

آب و فاضالب روستایی سمنان

توزیع نیروی برق خوزستان

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

توزیع نیروی برق اردبیل

برق منطقه ای خراسان رضوی

مهندسین باختر مشاور

توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستانتوزیع نیروی برق مرکزی

توزیع نیروی برق سمنان

توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

برق منطقه ای سمنان

برق منطقه ای باختر

برق باختر مباشر

شرکت پیمانکار آب منطقه ای پرتو آتیه سازان کرج

توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

برق افشان سپاهان

شرکت آب نیرو



شهرداری ها

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران

شهرداری منطقه ١٧ تهران

شهرداری ایالم

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

سامانه ١٣٧ شهرداری منطقه ٢

شهرداری اسالمشهر

شهرداری لواسان

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

شرکت شهربان و حریم بان (شهرداری تهران)

شهرداری نمین

سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری کرمان

فناوری اطالعات شهرداری کرمان

پشتیبانی بانک اقتصاد نوین

بانک پاسارگاد

بانک صادرات ارومیه

گروه صنعتی مدلل

احرار سپاهان

سایر شرکت ها و سازمان ها

منطقه آزاد اروندسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهران

بانک کشاورزی

بانک مشترک ایران ونزوئال

صنایع الکترونیک ایران (صاایران)

فجر جهاد

شرکت بهنام صنعت

مخابرات استان تهران

مخابرات استان خراسان رضوی

کارخانجات مخابراتی ایران

مخابرات استان همدان

سازمان حفظ نباتات

اداره کل امور عشایر استان فارس

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس

دبستان دخترانه مفید

اداره نوسازی مدارس استان خراسان رضوی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضویاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم

سازمان حفاظت محیط زیست تهران

جهاد کشاورزی زنجان

شرکت صنام

بیمه آرمان

شرکت زراعی دشت ناز

LG خدمات مرکزی گلدیران

گسترش فناوری خوارزمی

سام سرویس

امرسان

سازمان بهشت زهرا

شهرداری بهارستان

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز

سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران

استانداری خراسان جنوبی



چرم مارال

زرین کاران اندیشه

آذر مهر یادمان

مهر گستر شفق ایرانیان

لیوتاب 

عمران آراد اطلس

تیپاکس

توسعه صنایع ریلی ایران
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