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Автоалармата обединява  множество функции, за лесно адаптиране към всеки конкретен случай.  

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 

- Дистанционно включване и изключване  на алармата с помощта на авторизирани  GSM 

апарати /без специални дистанционни/. 

- Собственикът може да сподели или отнеме дистанционно права за отключване  на 

автомобила на до 9 бр.“водачи“ притежатели на  GSM апарати. / Примерно-на хора от  

семейството или службата./ 

- Собственикът може да сподели или отнеме дистанционно права  на до 9бр. телефонни 

номера  на определени хора -„приятели“, които да могат да се информират за състоянието 

и местоположението  на колата и да получават съобщения от нея.  

- Функция „черна кутия“- за уведомяване и изпращане на координатите при тежко 

автопроизшествие когато водачът не е в състояние да съобщи за инцидента. 

- Паникбутон- при нужда от незабавна помощ изпраща координатите на обявените групи 

апарати . 

КРИТЕРИИ ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА АЛАРМАТА: 

- отваряне на някоя от вратите на колата 

- разклащане на колата   

- излизане на колата от предварително описана зона 

- натискане на паник бутон за помощ /подходящ за таксиметрови автомобили, линейки и 

др./ 

- силен сблъсък  на колата  

РЕАКЦИИ ПРИ ЗАДЕЙСТВИЕ НА АЛАРМАТА: 

- позвъняване и изпращане на собственика и „приятелите“ на  SMS съобщение с 

координатите на колата изобразени върху електронна карта. 

- позвъняване и изпращане на собственика и на „приятелите“ на SMS  с координатите на 

колата и задействане на сирената. 

- позвъняване и изпращане на собственика и на „приятелите“ на  SMS  съобщение и 

блокиране на мотора на колата. 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- GPS навигационен модул 

- GSM комуникационен модул 

- Реле за централно заключване или за включване на сирена 

- Тиха охрана /изпраща съобщения за кражба без задействие на сирената/ 

- Шок-сензор  

- Програмиране и обновяване на фърмуера посредством   USB Flash памет 

- Сервизен режим за настройка на сензорите 

- Дистанционно блокиране на запалването 

- Дистанционно конфигуриране на алармената система от собственика 

- Известяване при аларма до 18 тел. апарата с позвъняване и  SMS съобщение съдържащо 

линк към картите на  Google Maps. 

 

ВАРИАНТИ:   

-  Self Guard F – пълен вариант с изнесени антени, подходящи за големи превозни средства-

тирове и др.  

-  Self Guard L – олекотен вариант, с компактни антени, без възможност за блокиране на 

запалването на колата или задействане на сирена при кражба. 

Възможна е и комбинация от окомплектоване между двата варианта:    

   

- Устройство с инструкция за експлоатация   □ Self Guard L  □ Self Guard F 

- Антена за GSM     □ вътрешна  □ външна 

- Антена за навигация     □ вътрешна  □ външна 

- Светоиндикация     □ върху корпуса □ удължена на 1м. 

  - Паникбутон      □ с проводник 1м. □ безжичен  

 

ТИПИЧНИ  РЕАКЦИИ  

- Всеки от избраните колеги -„приятели“ е в състояние да се информира по всяко време за 

координатите на въпросната кола само с кратко/безплатно/ позвъняване, след което получава 

незабавно информация във вид на SMS за местонахождението на колата. Ако географските 

координати се поставят в работното поле на навигационно приложение, то веднага изписва върху 

картата позицията на търпящата беда кола както и най-краткия път за стигане до нея. 

- При натискане на скрит бутон, монтиран около седалката или дистанционно в дрехите на 

водача, устройството изпраща незабелязано информация до няколко   колеги, спасителна група или 

дежурен полицейски номер, които в момента се намират в зоната на работа. Няколко секунди след 

натискане на бутона избраните получават позвъняване на своите GSM апарати. 

- В случай, когато водачът няма възможност да натисне паникбутона или е извън колата и не е 

включил алармата, след напускане на предварително обявена зона на работа /примерно рамките на 

населеното място/, устройството изпраща на водача и „спасителните“ номера информация за 



напускане на зоната и координати на местоположението на колата.  В продължение на минута, същите 

номера получават информация за местонахождението на колата, търпяща бедствие. Информацията е 

във вид на географски координати, които  GSM  апаратите тип „смартфон“ изобразяват върху карта на 

местността.  

- В случай на  произшествие със сериозен сблъсък, ако водачът не е в състояние да потърси 

помощ, устройството автоматично изпраща на регистрираните телефони информация и координати 

на сблъсъка. 

 

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Семейния автомобил може да бъде отстъпван на членове на семейството, като се следи 

маршрута, превишаването на максималната разрешена скорост и зоната на използване . 

Таксиметровите и медицинските служби за бърза помощ получават високоефективна  

оповестяваща система за осигуряване живота на служителите си . 

Служебните автомобили може да бъдат преотстъпвани на различни служители без 

необходимост от раздаване и събиране на ключове. 

При тежки инциденти  системата обезпечава незабавно предаване на информация и 

координати на събитието. 

При кражба автомобила може да бъде проследен или блокиран от собственника му. 

 

Допълнителни разходи :   Алармата използва   SIM  карта с говор + SMS с минимален 

обем.....около 3-5лв/месец в зависимост от договорения с GSM оператора план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ЗАЩО АЛАРМАТА ПРИТЕЖАВА ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ? 

„Self Guard“ е произведена от съвременни електронни компоненти по съвременни технологии 

и отговаря на изискванията за безопасност, радиоелектронна съвместимост, функционалност, висока 

надеждност и устойчивост на вибрации и удари.  

Използваната система за комуникация - GSM  притежава стабилно покритие в цялата страна, с 

малки изключения при различните оператори главно в някои планински зони. Използваният режим за 

предаване на данните - SMS, функционира дори и при най-слабата връзка с клетките на операторите, 

дори в случаите когато вече е невъзможна гласова връзка. В редките случаи на пълна загуба на връзка 

с мобилния оператор, устройството запазва готовност и изпраща заявеното съобщение веднага, след 

като връзката се  възстанови. Същото се случва и при запитване от спасителните телефони - заявката 

за установяване на местоположението се съхранява и изпраща веднага, след като колата влезе в зона 

с покритие. 

Използваната система за позициониране разчита на покритие  от двете основни световни  

GNSS системи - GPS и GLONASS за по-висока надеждност и прецизност на позициониране. В случай, 

когато превозното средство преминава през тунел или паркира в масивен гараж, където няма 

покритие на GNSS системите, при запитване или задействане на паникбутона, устройството връща 

последните си валидни координати получени на  входа. 
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