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GPS/SMS/GPRS  APPLICATION  EQUIPMENT SERIES: 

 

THIẾT BỊ HỘP ĐEN XBX (eXtremeBlackBox)  
Chi phí thấp – Hiệu quả cao – Công nghệ tiên tiến! 

 
        XBX là thiết bị hộp đen được gắn trên phương tiện giao thông, với các chức năng sau: 
- Lưu giữ hành trình của phương tiện (đường đi của phương tiện, tình trạng phương tiện) 

vào thẻ nhớ SD/MMC, thời gian lưu trữ lên đến hơn 3 tháng đối với thẻ MMC128MB. 
Có thể mở rộng thẻ nhớ đến 4GB. Sử dụng phần mềm bản đồ trực tuyến để xem lại hành 
trình trong quá khứ. 

- Tự gửi tin nhắn thông báo vị trí/tình trạng phương tiện theo định kỳ hoặc theo biến cố cài 
đặt trước. 

- Nhận Yêu cầu báo cáo vị trí/tình trạng Ôtô/Môtô bằng tin nhắn SMS vàtự động gửi đến 
trung tâm hỗ trợ. 

- Điều khiển xa ngắt nguồn động cơ, mở đèn cảnh báo bằng tin nhắn SMS. Thiết bị chỉ 
thực hiện lệnh từ một số điện thoại   đặt trước hoặc từ trung tâm hỗ trợ. 

- Xem vị trí hành trình phương tiện bằng bản đồ số trên Internet hoặc trên máy đơn. 
- Đặc biệt hỗ trợ tình huống khẩn cấp: khi gặp sự cố chỉ cần gạt một nút là thiết bị sẽ tự 

động  gửi thông tin vị trí hiện thời đến một vài số máy điện thoại đặt trước!. Thông qua 
hệ thống bản đồ số, người hỗ trợ sẽ biết được vị trí nơi phương tiện gặp sự cố. 

                                                                                                                                     

     
    Thiết bị hộp đen dành cho Ôtô: VECOM XBX-P, XBX-A 
 

     
    Thiết bị Hộp đen dùng cho Môtô : VECOM XBX-Moto 
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- Thiết bị hộp đen XBX bao gồm các model sau: 
o Model XBX-P: Thiết bị lưu giữ hành trình và tình trạng của phương tiện giao 

thông. Không có chức năng thông báo khẩn cấp qua mạng GSM. 
o Model XBX-A: Thiết bị Hộp đen có chức năng định vị ,gửi tin nhắn qua mạng di 

động, điều khiển từ xa và thông báo khẩn cấp. 
o Model MotoTrak(XBX-moto): Thiết bị an toàn dành cho Môtô xe máy với chức 

năng định vị và gửi tin nhắn, điều khiển xa và thông báo khẩn cấp. 
- Ứng dụng: 

o Hộp đen quản lý - lưu giữ hành trình phương tiện giao thông như: Ôtô – Môtô – 
Tàu thuyền. 

o Chống mất cắp Ôtô, Môtô. 
o Thông báo tình huống khẩn cấp. 
o  Thu thập số liệu tự động cho các ứng dụng khác như mực nước, môi trường, điện 

lực, PCCC, các hệ thống Security… 
- Thông số kỹ thuật: 

o Tích hợp GPS của hãng sản xuất GPS nổi tiếng của Mỹ. 
o Độ chính xác cao (5m), hoạt động liên tục trong điều kiện nguồn điện của Ôtô-

Môtô. 
o Tích hợp thiết bị di động GSM/GPRS chất lượng cao của E.U. Hoạt động ổn định 

và đạt tiêu chuẩn E.U. 
o Phầm mềm đa nhiệm, ổn định và mềm dẻo. RISC CPU tốc độ cao. Hoạt động liên 

tục 24/24. 
o Sử dụng nguồn điện từ 8VDC – 42VDC. 
o Tiêu thụ nguồn trung bình dưới 2W. 
o Thiết kế và Sản xuất tại CTY TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN. 
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