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Návod k montáži GPS/GSM monitorovacího zařízení FMA110 a 

FMA120 

Monitorovací zařízení FMA110 a FMA120 je hardwarové zařízení určené k monitorování vozidel. 

Je dodáváno včetně SIM karty a nastaveno dle požadavků zákazníka, proto není nutné před samotnou 

instalací do tohoto zařízení zasahovat. Můžete také stáhnout aplikaci pro aktualizaci a nastavení 

hardwaru z našich webových stránek 

Standardní dodávka obsahuje: 

 

- Monitorovací zařízení FMA110 nebo 

FMA120 včetně SIM karty 

- 10 PIN kabel 

 

Umístění zařízení je třeba věnovat odpovídající pozornost a vzít v úvahu následující 

doporučení: 

 

- Zařízení je nutné instalovat ve vnitřním interiéru vozidla na skrytém místě v blízkosti zdroje 

napájení; 

- Připojení zařízení do palubní sítě je nutno provést technologií odpovídající typu vozidla. 

Napětí pro správnou funkci zařízení je v rozmezí od 10V do 30V. 

- Zařízení se instaluje do suchých míst, kde nebudou překročeny teplotní hodnoty pro provoz 

zařízení -25°C až +55°C  
- Zařízení je nutné namontovat za pojistku 1A 

- GPS anténa musí být přijímací částí směřována vzhůru, vodorovně a příjmu nesmí bránit žádné 

kovové předměty (konstrukční díly vozidla, karoserie aj.) Nejvhodnějším umístěním je oblast v 

interiéru vozidla, ze kterého bude mít GPS anténa možnost zachycení signálu z co možná 

nejvyššího počtu družic.  

Tabulka vstupů / výstupů 10 PIN konektoru: 

Číslo pinu Název pinu Popis 
1 (+) VCC (10...30) V 

DC 
Napájení modulu. Napájecí rozpětí (10...30) V DC  

* Spotřeba energie: GPRS: 250 mA r.m.s Max. 
2 DOUT2 Digitální výstup (zapíná nebo vypíná kostru pro kontrolky nebo relé) 

3 DOUT1 Digitální výstup (zapíná nebo vypíná kostru pro kontrolky nebo relé) 

4  DIN 2 Digitální vstup 2 (pro přepínač soukromá / služební nebo přepínač pro 

označení jízdy) – zapojte tak, aby spínač spínal na tento vstup trvalé napětí 

5 IGNITION  
DIN 1 

Digitální vstup 1 – neurčí-li dodavatel jinak, zapojte po klíčku 

6 (-) kostra GND ( - ) kostra 

7 AIN1 Analogový vstup 

8 1-Wire Data Datový vstup pro identifikaci řidiče nebo teploměr 

9 DIN 3 Digitální vstup 3 

10 1-Wire Power Výstup pro identifikaci řidiče nebo teploměr (2.8V až 5V dle nastavení) 
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Signalizace led diod 
Navigate (GPS)  

– bliká 1x za vteřinu    - normální mod, GPS signál získán 

– trvale svítí     - bez viditelnosti GPS signálu 

– trvale zhasnuta    - spací režim 

Status (stav zařízení) GSM  

– bliká 1x za 1 vteřinu    - normální stav  

– bliká 1x za 2 vteřiny   - mód hlubokého spánku 

– bliká rychle během krátké chvíle  - aktivita modemu 

– bliká rychle a trvale   - startovací (boot) mód 

– zhasnuta    - zařízení nefunguje 

Zkouška funkčnosti instalovaného zařízení: 

Před opuštěním montážního místa nejprve ověřte, zda zařízení odeslalo na server aktuální 
pozici a průběh zkušební trasy, dále pak jestli jsou na serveru vidět správně jednotlivé stavy vstupů. 
Pro instalaci získáte na serveru přístup, kde příjem dat na server můžete na mapě sami ověřit. 
Nemáte-li přístup na internet, můžete kontaktovat nás na níže uvedeném tel. čísle. 

  

Pokud si po důkladném přečtení tohoto návodu nebudete jisti v některých otázkách, 

kontaktujte nás. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

 

- Pozorně čtěte tento návod a dodržujte obecné pokyny pro bezpečnost práce. 

- Používejte pouze schválený materiál. Nepoškoďte jakýmkoli způsobem jednotku a její 

součásti. 
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