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teknisen tukkukaupan asiantuntija

KEVYTAUTOJEN NOPEUDENRAJOITIN  

Teknisten ominaisuuksien esittely 10-2019



GPS-GSM SPEED LIMITER  

Suurin osa suomalaisista vanhemmista ja nuorista, sekä alan ihmisistä
on sitä mieltä, että meidän  nuoret ansaitsevat parempaa turvallisuutta.
Kolaritestatut ja turvavarusteilla varustetut henkilöautot ovat kiistatta 
paljon turvallisempia ja myös kaikilta kustannuksiltaan huomattavasti 
edullisempia. Nyt ne ainoat riskit-, probleemat sekä vastustuksen syyt 
on mahdollista poistaa Suomen markkinoille kehitetyllä järjestelmällä.    
Vantaalla toimivalla Oy ONE-PRO Ab:n johtohenkilöillä on yli 30 vuoden maahantuonnin kokemus eri-
laisten ajoneuvojen- ja turvalaitteiden, kiinteistöjen sekä henkilösuoja turvalaitteiden maahantuonnista
ja kehittämisestä. Olemme maahantuoneet Suomen markkinoille noin 200.000 ajoneuvojen, moottori-
pyörien ja veneiden murtohälytintä, yli 100.000 kiinteistöturvahälytintä ja kamerajärjestelmää, lähes 
80.000 peruutustutka laitteistoa, sekä tuhansia GPS-GSM Telematic System laitteita. Samoin 30 vuoden
aikana tiimimme on maahantuonut noin 350.000 palovaroitinta sekä tässäkin 1PRO GPS-GSM Speed
Limiter projektissa tarvittavaa kokemusta on lähes 100.000:n vakionopeudensäädin laitteiston myynnistä.

Eli tiimimme henkilöt ovat maahantuoneet Suomen markkinoille kaikkiaan lähes 1.000 000 kpl erilaisia 
turvalaitteita, joten voitte olla varma että kokemusta ja osaamista löytyy. GPS-GSM laite toimittaja Italia-
lainen META SYSTEM on valmistanut yli 200 miljoonaa turvalaitetta ja GOLD AUTOMOTIVE / LITE-ON
on valmistanut ja myynyt useita kymmeniä miljoonia CRUISE CONTROL- ja SPEED LIMITER-laitteita.         LOPETETAAN TÄMÄ.



YLINOPEUSHÄLYTYS

YLINOPEUSHÄLYTYS

YLINOPEUSHÄLYTYS

SABOTOINTIHÄLYTYS

NYT TÄSSÄ NUORTEN KEVYTAUTO ASIASSA VIRANOMAISET-, 
PÄÄTTÄJÄT-, AUTO- JA VAKUUTUSALAN IHMISET EIVÄT SAA TEHDÄ 
VIRHEITÄ.  PITÄÄ OLLA 100% VARMISTETTU, ETTÄ NUORI EI VOI 
OHIKYTKEÄ NOPEUSRAJOITINTA JA AJAA 160-180 KM/H NOPEUTTA. 

Alan ammattilaisten arvioiden mukaan, jopa 60-70%
poikien käytössä olevista mopoautoista, mopoista ja
skoottereista sekä myös offroad ajoneuvoista on viri-
tetty kulkemaan 65-70-80 km/h ohittamalla nopeuden-
rajoitin. Me ammattilaisina voimme kertoa, että myös 
henkilöauton nopeudenrajoittimen ohitus on lähes 
yhtä helppoa. Ohikytkentä kestää vain noin 10-15 
minuuttia ja sen jälkeen auto kulkee 160-180 km päin 
puuta. Siksi alan ammattilaisten on nyt toimittava vas-
tuullisesti.

Ainoa tapa estää sabotaasikytkennät ja ylinopeutta aja-
minen on asentaa autoon telemaattinen GPS-GSM 
yksikkö, nk. ”musta laatikko” joka valvoo ja tekee heti 
hälytykset eteenpäin jos auto alkaa kulkea ylinopeutta.   
          

Tässä on hälytyksiä, joita meidän
1PRO testiautot tekivät Nokialla 
esittelypäivänä.   



Young Driver Project  

Täydellisesti  sekä sabotaasia ylinopeuden 
ajamista vastaan suojattu 1PRO GPS-GSM 

 ja telemaattinen ”mustanopeudenrajoitin
laatikko”  laitejärjestelmä nk. kevytautoihin.
Vihdoinkin nuorten käyttöön kaavailtujen nopeusrajoitettujen henkilöautojen kaikki 
riskit, kuten mm. sabotointi-, laitteen ohitus- ja myös mahdollisuus ajaa ylinopeutta 
on nyt ratkaistu. Kun nuorten kevytautoissa on 1PRO  GPS-GSM toimintainen nk. 
”musta laatikko” lisää se nuorten ajoturvallisuutta todella paljon, kun autolla ei voi 
ajaa rajoitettua nopeutta lujempaa. Samoin kolaroinnista- ja tieltä ulosajamisesta 
sekä laitteen nopeuden ”virittämisestä” lähtee heti hälytykset eteenpäin. 
 

Tulevaisuuden GPS-GSM -satelliittipaikannus sekä GSM eCall kolari-
hälytys ajoturvallisuus tekniikkaa, nuorille, jo tänään. Laite maksaa 
vain 1-3% ajoneuvon hinnasta ja se voidaan siirtää toiseen autoon.  

Laaja yksityiskohtainen tekninen esittely 10-2019  



Nyt tämä laite on valmis. Vihdoinkin nuorten käyttöön 
kaavailtujen nopeusrajoitettujen henkilöautojen KAIKKI 
riskit kuten sabotointi-, laitteen ohitus- ja myös mahdol-
lisuus ajaa ylinopeutta probleemat on nyt ratkaistu. 
Niin hyvin, ettei nuori voi ohittaa laitetta jäämättä kiinni.

Kaikki yhdessä pienessä sabotaasilta
suojatussa kotelossa, joka hälyttää 
GSM:n avulla heti jos se avataan.
Samoin hälytys tapahtuu heti, jos 
laite tai sen johdot irrotetaan, tai jos 
autolla ajetaan ylinopeutta josta jää 
myös  valo palamaan. punainen

Toimintojen tekninen esittely  09-2019   
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FAKTA. Tätä kevytautojen nopeudenrajoitinta ei 
voi mitenkään sabotoida, ei virittää, eikä sillä voi 
ajaa ylinopeutta, ilman että siitä jää  kiinni. HETI
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Nuorten käyttöön suunniteltujen 
nopeusrajoitettujen kevytautojen 
kaikki sabotointi- ja ylinopeutta 
ajamisen riskit on nyt historiaa.

Nopeusrajoitin ja telemaattinen 
GPS-GSM  ”musta laatikko” laite
maksaa autoliikkeelle vain noin 
270-300€, eli vain noin 2% kevyt-
auton hinnasta.

Täydellisesti sabotointisuojattu
elektroninen nopeudenrajoitin
 

Sabotointisuojattu GPS-GSM 
hälytin- ja telemaattinen yksikkö

 Telemaattiset GPS-GSM pilvipal-
velin- ja Mobile App -toiminnot   

 

Sabotointi- ja ylinopeus hälytyk-
set heti, haluttaessa eri tahoille 
    

 eCALL kolarihälytykset hätäkes-
kus... ja kolarianalyysit/raportit

 

Mobile App ja Web. ohjelmistot
kuljettaja, vanhemmat ja eri tahot 
 

 Kuljettajan ajotaparaportit sekä 
analyysit, Pay Per Use järjestelmä   

 

Sama laite soveltuu 52:lle auto-
merkille ja noin 1.000 automallille   

 Helppo asentaa. Oma koulutettu 
asennus- ja katsastusverkosto    

 

Euroopan suurimmat ja johtavat
valmistajat, osaava maahantuoja    
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Miksi 1PRO GPS-GSM nopeudenrajoitin asennetaan penkin alle:
Kuljettajan penkin alle asennus on helpoin ja nopein, koska kojetaulun
ratin alla on harvoin riittävästi tilaa ja siellä laite ja johdot usein heiluvat. 

Musta suojattu kaasupolkimelle menevä johto sekä kaikki virta- ja Can
Bus johdot on helppo viedä piilossa maton alla, ei houkutusta sabotoida. 
Asennus- ja huoltoliike, Katsastusviranomainen, Poliisi sekä omistaja voi 
katsoa ja tarkastaa helposti purkamatta autoa laitteen Led-valoista että laite 
on toiminnassa ja ettei autolla ei ole ajettu koskaan ylinopeutta jonka punai-
nen vilkkuva nk. Memory muisti Led-valo kertoo.
 
 
 Autoliike, Poliisi ja Katsastusviranomainen näkee jos laitteen sinetit on rikottu. 
 

ONE-PRO, LITE-ON ja META SYSTEM -tehtaat tapasivat
useita eri maissa olevia henkilöitä autotehtaista, auto-
maahantuojista sekä autoalan yrityksien ihmisiä. 

Samoin eri maissa keskusteltiin Poliisin, Ministeriöiden ja 
Virkamiesten sekä Katsastusviranomaisten kanssa. Kun 
nämä ihmiset olivat samaa mieltä, että kuljettajan penkin 
alle asennus on järkevin, aloimme toimiin jo vuonna 2018.   
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Yli kaksi vuotta kovaa työtä 5:n eri yrityksen ja lähes 100:n teknisen 
ihmisen sekä todella suurien investointien ansiosta on nyt kehitetty
valmiiksi Suomen käyttöön suunniteltu kevytautojen laitejärjestelmä.

Maahantuoja ONE-PRO, maailman johtava nopeusrajoittimien valmistaja 
LITE-ON tehdas ja alan suurin GPS-GSM telemaattisen laitteen valmistaja 
META SYSTEM sekä näiden yhtiöiden alihankkijat ovat nyt tehneet kohta 
2 vuotta työtä ja investoineet tuhansia ja tuhansia tunteja työtä tämän lait-
teen kehittämiseen sekä valmistukseen. Tähän mennessä on jo nyt men-
nyt yli 3.000 000€ rahaa tähän projektiin ja sen lisäksi miljoonien työhinta. 
Kokonais investoinnin arvo tulee olemaan lähes 6.000 000€ kaikkineen
ja sen lisäksi yhtiöiltä menee useiden miljoonien arvoinen työkustannus. 

Nämä alan johtavat tehtaat ovat meidän kanssamme kehittäneet ainut-
laatuisen GSM-GPS toimintaisen nopeudenrajoitinlaitteen, joka tehtiin
ensin Suomen markkinoita varten sekä myöhemmin muiden Euroopan
maiden sekä maailman muiden maiden käyttöön. Lähes kaikissa maissa
halutaan rajoittaa 15-20 vuotiaiden ajonopeuksia, koska nykyautoissa on
niin valtavasti tehoja jolloin Play Station sukupolven nuori ei tajua riskejä.

 

Tulemme testeissä, esitteissä, käyttöohjeissa, tarroilla ja myös
sosiaalisessa mediassa näyttämään nuorille, että 1PRO lait-
teen sabotointi ja ”virittäminen” on mahdotonta jäämättä kiinni.
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E89 E24

Kotelon sisällä ohjelmoitu nopeudenrajoitin 
joka estää ylinopeutta ajamisen. Jos autolla
on ajettu ylinopeutta yli asetetun rajan, jää 
tieto laitteen muistiin ja Led valo vilkkuu.
Auton kaikkia eri toimintoja ja ajonopeutta 
valvoo 24/7 ajan myös telemaattinen GPS-
GSM laite, joka hälyttää eri osapuolille jos 
laitteen kotelo avataan tai sitä sabotoidaan 
sekä jos auto alkaa liikkua ylinopeutta. 

Oy ONE-PRO Ab             
META SYSTEM S.p.A     
AUTONAMICS B.V.        
LITE-ON Co.              

Finland
Italia
Hollanti
Taiwan 

Laitteen kehitys- ja valmistusyhtiöt:

12V
Hyväksytty Suomessa

Älä avaa. Aiheutat hälytyksen.
Dont open. You trigger alarm. 

SINETÖITY.
SEALED.  GPS-GSM SPEED LIMITER  
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Jokainen tekninen yksityiskohta on huolella mietitty. Alan parhaat yritykset ja asiantuntijat ovat investoineet ja investoivat 
yhteensä jopa 6.000 000€ tähän laitteistoon. 1PRO GPS-GSM kevytautolaitteen kaikki johdot ovat mustia koodittomia. 
Samoin liittimet ovat lukittuja ja ne sinetöidään erikoisteipillä joka rikkoutuu jos sitä yritetään poistaa tai jos liitin avataan. 
Ja jos, siis jos, nuori rikkoisi ja irroittaisi kaikki laitteen johdot, laite toimii silti ja hälyttää HETI sen omalla GSM yksiköllä. 

Jos , tätä laitetta ei pysty sabotoimaan ja ”virittämään” autoalan ammattilaiset
, niin ettei siitä jää kiinni, tai niin ettei asia ei insinöörit eikä autosähköasentajat

paljastuisi,  Jokainen yksityiskohta on tarkoin ei sitä pysty tekemään nuorikaan.
mietitty ja varmistettu. Lopun turvan ja varmistuksen antaa GPS-GSM yksikkö.      
Mopoauton-, mopon-, skootterin-, mönkijän- ja myös kevyt moottoripyörän virityksen osaa tehdä lähes
kuka nuori tahansa 5-20 minuutissa seuraten satoja netissä olevia viritysohjeita  tai kysymällä kaverilta 
neuvoa. Eikä siitä jää kiinni. miten Teknisen Tukkukaupan Liitto, näiden Suomalaiset ihmettelevät nyt, 
ajopelien maahantuojat sekä jälleenmyyjät kehtaavat syyttää että kevytautoja voitaisiin helposti virittää. 

   Viranomaisten ja poliitikkojen ei pidä uskoa mitä lobbaajat ja omaa liiketoimintaa puolustavat sanovat.

Suljetussa ja sinetöidyssä
kotelossa on 2 kpl Tamper
kansisuoja mikrokytkimiä
jotka tunnistavat jos laite
avataan ja silloin lähtee 
heti GSM hälytys eteen-
päin eri tahoille.

GPS-GSM SPEED LIMITER  



SABOTOINTI SUOJATTU

SABOTOINTI SUOJATTU

Mopoautojen korvaaminen turvallisilla henkilöautoilla on järkevää, koska henkilöautot 
ovat autossa oleville sekä usein myös muille tiellä liikkuville turvallisempia, koska niissä 
tehokkaat -jarrut, -luistonestot, ,  ja pian autoissa tulee ABS EPS Airbagit kolaritestattu kori
olemaan AutoBreak järjestelmä joka pysäyttää auton jos edessä on henkilö tai este.  
 Uusi 1PRO kevytautoihin suunniteltu GPS-GSM toiminen nopeudenrajoitin rajoittaa auton kaasupolkimen ja
moottorin tehonohjausta sekä rajoittaa auton nopeuden tarkasti valvomalla auton Can Bus nopeussignaalia. 
Ja jos, siis jos joku osaisi ohittaa tai irroittaisi kaikki laitteen johdot, silti 2:ssa erillisessä lukitussa kotelossa 
oleva omalla Litium akulla toimiva eSim GPS-GSM laite valvoo auton liikkeen nopeutta ja GSM lähettää heti
erilaisia hälytyksiä suoraan nuorelle ja vanhemmille. Aina myös 1PRO palvelukeskukseen jota hoitaa Suomes-
sa Securitas 24/7 valvomo. Sieltä otetaan heti puhelin- tai viestiyhteyttä edellä mainituille henkilöille ja myös 
informoidaan eri tahoja joka voi olla vaikka Traficom, Poliisi, Vakuutusyhtiö... Tieto jää myös talteen palvelimen 
serverille. Laite voidaan ohjelmoida rajoittamaan maksiminopeus erilaisille nopeuksille. 
 

 

Lukittu telemaattinen GPS-GSM 
yksikkö jossa eSim ja myös oma
Litium akku jolla laite toimii ja hälyttää 
vaikka kaikki johdot ja virrat katkaistaan. 

Markkinoiden paras ja
useilla patenteilla suojattu
nopeudenrajoitin joka ohjel-
moidaan auto- ja nopeuskoh-
taisesti. Laitteen Led valo jää 
palamaan nopeuden ylityksestä. 

45 km/h
60 km/h
80 km/h
90 km/h
100 km/h

GPS-GSM SPEED LIMITER  



Kaaviokuva kuinka nopeudenrajoitin toimii.

Auton elektronisen kaasupolkimen
ohjaussignaali menee kuljettajan
penkin alla olevalle nopeuden-
rajoittimelle.  

Nopeudenrajoittimelta menee nopeusrajoitettu signaali 
auton moottorin ECU ohjausyksikölle joka ohjaa ja säätää 
auton ruiskutusjärjestelmän avulla auton moottorin tehoa ja 
nopeutta.

Kun auton omasta Can Bus väylästä tulee takaisin nopeus-
signaali nopeudenrajoittimelle voidaan auton moottorin tehoa 
ja myös nopeutta rajoittaa, jotta nopeus pysyy maksimi 60km/h.   

Rajoitettu nopeus max. 60 km/h

Haluttu nopeus  

GPS-GSM SPEED LIMITER  

Auton tarkka ajonopeus signaali otetaan
Can Bus väylästä nopeudenrajoittimelle.

Hälytys heti
ylinopeudesta. 

Todellinen nopeus  

Nopeusignaali saadaan auton ABS-jarruille ja akselistolle asennetuista 
sensoreista, josta nopeussignaali menee ECU moottorinohjaus yksikölle
ja auton omaan CAN BUS väylään josta se viedään nopeudenrajoittimelle. 
Jos auton nopeus nousisi yli 60 km/h niin nopeudenrajoitin laskee heti
auton nopeutta säätäen ja ohjaten moottorin tehoa.  

Todellinen nopeus  

Nopeuden tarkistus 



Huomio. 1PRO Audi A1  BVH-551 nopeus 
yli 60km/h. Vähennä nopeuttasi välittömästi.

Huomio. 1PRO Audi A1  BVH-551 nopeus 
yli 60km/h. Vähennä nopeuttasi välittömästi.

Huomio. 1PRO Audi A1  BVH-551 nopeus 
yli 60km/h. Vähennä nopeuttasi välittömästi.

YLINOPEUSHÄLYTYS

SABOTOINTI- JA YLINOPEUSHÄLYTYKSET, 
MYÖS KOLARI- SEKÄ TIELTÄ SUISTUMISET
JA E-CALL HÄLYTYKSET HETI VANHEMMILLE 
JA MYÖS VIRANOMAISILLE SEKÄ AINA 24/7 
1PRO SECURITAS PALVELUKESKUKSEEN.
 

Jos nuori sabotoi ja ohikytkee nopeusrajoittimen ja alkaa ajamaan 
kevytautolla ylinopeutta, , samoin myös saa hän heti itse hälytyksiä

 kuten Poliisi ja Traficom.vanhemmat ja haluttaessa viranomaiset
Tämä tieto menee aina 1PRO palvelukeskuksen 24/7h valvomoon.   

Voimme todistaa testeillä, että tämän uuden 
1PRO kevytauton laitejärjestelmän ohitus ja 
auton virittäminen on mahdotonta niin ettei 
siitä jää kiinni. 

Ja jos nuori alkaisi poistamaan laitetta, sil-
loin lähtee heti GSM hälytykset eteenpäin. 
Samoin jos auto liikkuisi sabotoinnin jälkeen 
ylinopeutta, niin laitteen GPS valvoo nopeutta 
jonka jälkeen GSM alkaa tehdä hälytyksiä.

Koska 1PRO laitteessa ei ole mekaanista 
SIM-korttia, vaan piirikortissa on oma elekt-
roninen eSIM, laitteesta ei voi poistaa GSM
korttia tai sen palvelu ei voi lopettaa. 1PRO 
laitteen palveluntuottaja vastaa GSM yhteyden 
toimivuudesta sekä hälytyksistä. Operaattorina
toimi Suomalainen ELISA. 

1PRO GPS-GSM nopeudenrajoitinlaitteen
hinta on vain noin 2% ajoneuvon hinnasta.
Ja se voidaan poistaa autosta ja siirtää 
seuraavaan kevytautoon tai käyttää 18-20
ikäisten autoissa rajoittamaan nopeus vaikka
100km/h nopeuksiin.  
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.  1PRO laitteiston avulla nuori voi liikkua ajoneuvolla huomat-Ammattilaiset turvaavat

tavasti turvallisemmin kun turva- ja hälytysalan parhaat ja osaavimmat ammattilaiset 
turvaavat matkaa. Samoin  ja mahdollista lait-ammattilaiset valvovat myös ylinopeuksia
teen Jos tapahtuu jotain vakavaa kuten , tämän sabotointia.  kolari tai tieltä suistuminen
tiedon voi saada myös 112 HÄTÄKESKUS jolloin      pelastustoimet voidaan aloittaa heti.
1PRO laitteen GPS-satelliittipaikannus ja  GSM/GPRS-yksikkö lähettää erilaiset hälytystiedot omalle pilvipalvelimelle 
josta tiedot välitetään heti haluttuihin 24/7 Help Desk tai hälytysvalvomoon. Siellä ympäri vuorokauden päivystävät 
huipputason ammattilaiset katsovat 1PRO laitteen ja palvelun lähettämiä ylinopeus-kolari-sabotointi-varkaushälytyksiä 
tai kolarin hälytystietoja. Koska palvelimella on asiakkaan yhteystiedot, voivat valvomon henkilöt reagoida niihin heti 
soittamalla kuljettajalle, omistajalle, lähiomaisille tai asiakkaan valitsemille henkilöille. Ja jos halutaan niin kolarihälytyk-
set menee 112 HÄTÄKESKUS sekä ylinopeustiedot TRAFI tai POLIISI tai muille. SECURITAS soittaa aina kuljettajalle 
ja vanhemmille ylinopeudestakin. Tarvittaessa ylinopeutta ajava auto voidaan paikallistaa ja sen voi POLIISI pysäyttää.

Mikäli kyseessä on nk. BIG CRASH, eli suurempi kolari jossa G-voimat ovat yli 2,5 G:tä ja GYRO tunnistin on myös
reagoinut, niin silloin hälytys voi mennä suoraan 112 HÄTÄKESKUS jossa ammattilaiset näkevät heti kolarin yksityis-
kohtia, kaikki törmäyksen ja iskujen voimat, ajoneuvon tiedot, omistajan yhteystiedot, tapahtumapaikan kartalla sekä
paljon muuta tärkeää. Kun hälytysvalvomon ammattilaiset havaitsevat että ajoneuvo ei liiku ja on tieltä ulkona tms.
silloin he alkavat soittamaan kuljettajalle ja voivat lähettää paikalle apua. Samoin infota vanhemmille ja omaisille.          
 
 

 
 

Ylinopeus-, sabotointi- ja kolarihälytykset menee aina 
heti kuljettajalle itselleen ja myös hänen vanhemmille 
sekä haluttaessa voidaan ohjata myös näille:   
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ONE-PRO rakentamat AUDI-, SEAT- ja VW- autot olivat NOKIAN RENKAIDEN testiradalla 09.10.2018 
jossa oli kansanedustajia-, viranomaisia-, automaahantuojia ja heidän edustajiaan, lehdistöä sekä myös
nuoria ajamassa autoilla jossa oli 1PRO GPS-GSM Young Driver -laitteisto. Tässä on kuvakaappauksia 
META TRAK -ohjelmastamme josta tehdään oma 1PRO käyttöjärjestelmän versio tähän projektiin.
   

Jos nuori  ja alkaa kevyt-sabotoi ja ohikytkee nopeusrajoittimen ajamaan 
autolla  saa hän heti , samoin ylinopeutta, itse hälytyksiä myös vanhemmat 
ja haluttaessa viranomaiset kuten    Poliisi, Trafi tai joku muu 24/7h valvomo.

YLINOPEUSHÄLYTYS
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SABOTOINTIHÄLYTYS
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Kuljettaja itse, vanhemmat tai haluttaessa viranomaiset sekä vakuutusyhtiö voivat saada yksityiskohtaisen
ajotapa analyysin sekä kuljettajan ajotapa pisteytyksen. Laitteen nk. mustassa laatikossa oleva sisään-
rakennettu G-voima liiketunnistin tallentaa 100 kertaa sekunnissa ajoneuvon liikkeitä, joista selviää onko
kuljettajan ajotapa agressiivinen. Pisteytys paljastaa kovat kiihdytykset ja jarrutukset sekä sivuluisit yms.   
   

1PRO GPS-GSM telemaattisen laitteen palvelimelta voidaan tarkastella
kuljettajan  ja tehdä tarkempia analyysejä. Ohjelmisto tekeeAJOTAPAA 
yksinkertaisen pisteytyksen, josta yhdellä vilkaisulla näkee ajotavan.       GPS-GSM SPEED LIMITER  



1PRO GPS-GSM Young Driver -laitteisto nk. ”musta laatikko” tallentaa ajoneuvon liikkeitä, nopeutta ja muita
tietoja 100 kertaa sekunnissa ja lähettää laitteeseen tallentuneet tiedot datapakettina palvelimelle. Sen jälkeen
palvelimelta vain valitut henkilöt kuten kuljettaja, vanhemmat ja haluttaessa viranomaiset voivat katsoa näitä 
yksityiskohtaisia tietoja missä ja milloin laitteen sabotointi sekä ylinopeutta ajaminen on tapahtunut. Samoin
palvelimelta voidaan katsoa muita lokitietoja kuten kokonais ajomatkoja, ajotapaa sekä muita tietoja.   
   

Vanhemmat ja viranomaiset voivat katsoa 1PRO GPS-GSM laitteen palveli-
melta   onko nuoren kevytautolla ajettu ylinopeutta ja millä tieosuudella.
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META TRAK laitteen todella herkkä  erilaiset eCall järjestelmä tunnistaa 
onnettomuudet kuten   kolarin, tieltä ulosajon, törmäyksen ja kaatumiset.
Lentokoneissa, formuloissa ja ralliautoissa on ollut pitkään nk “musta laatikko” joka kerää muistiin 
kaikki tapahtumat.  META TRAK keskusyksiköissä on ajoneuvoihin suunniteltu eCall yksikkö joka
tunnistaa ja tallentaa kaikki ajoneuvon pienimmätkin liikkeet. Laitteen muistiin jää kaikki autosta 
ja sen GPS-vastaanottimelta saatu ajotieto, samoin G-liikesensorin pienemmätkin 3D liikkeet ja 
iskut sekä kiihtyvyydet ja hidastuvuudet. META TRAK laitteessa on 6 AXIS GYRO tunnistin joka
tunnistaa kuuteen eri suuntaan tapahtuvat liikkeet ja asennot. GPS-sateliittipaikannusyksikkö 
kertoo tapahtumien tarkan paikkatiedon ja ajonopeuden yms. asioita. Kaikki näiden tapahtumien
tiedot laite tallentaa 100 kertaa sekunnissa ajoneuvon liikkuessa. Sitten aika ajoin laite lähettää 
muistissa olevaa tallennetta GSM/GPRS datapakettina META TRAK pilvipalvelimelle, josta sitä 
voidaan myöhemmin tarkastella hyvinkin yksityiskohtaisesti ja tehdä matkaraportteja ja ajaa kola-
rista laajoja tapahtumaraportteja. Laitteen tietoja voi tarkastalle ainoastaan ajoneuvon omistaja 
tai laitteen omistajan valtuuttamat henkilöt jos sen omistaa yritys. 

META TRAK keskusyksikkö tallentaa siis sata kertaa sekunnissa laitteen muistiin näitä tietoja 
ennen kolaria, kolarin aikana ja kolarin jälkeen: aika, paikka, tie, alue, sää yms asiat sekä ajoneu-
von ajonopeus, ajoneuvon matkat sekä ajot sinä päivänä, kaikki eteen/ taakse/ sivuttais/ ylös/ alas 
iskut ja myös jarrutus, sivuliike, kiihdytys sekä muut tärkeät tiedot. Kaikki kolarissa tapahtuneet 
auton liike ja G-kiihtyvyystiedot ovat tiedossa. Kolarianalyysi kertoo kaiken. Enää ei tarvitse arvuu-
tella mitä kolarissa on tapahtunut. Kysy lisää. Esimerkiksi Konninkankaan bussiturmassa olisi
törmäys hälytys lähtenyt heti paikkatietoineen SECURITAS ja 112 HÄTÄKESKUS valvomoi-
hin ja kaikki kolarin sekä törmäyksen yksityiskohdat ja faktatiedot olisi ollut heti käytössä.  

    
  

META TRAK laitteessa on nk. musta laatikko yksikkö ja sen 
herkät G-kiihtyvyys liiketunnistin ja GYRO- asentotunnistin 
mittaavat ja tallentavat kaikkia liikkeitä ja nopeutta 100 kertaa 
sekunnissa laitteen lyhytmuistiin josta tieto menee pilvipalve-
limelle. Laitteen GSM piirikorttiin integroidussa yksikössä on 
kortiton elektroninen E-SIM, joka ei tarvitse perinteistä SIM-
korttia, vaan laite yhdistyy automaattisesti GSM verkkoon noin 
250 eri maassa. Sama pieni kuukausihinta ympäri maailman.  

       

6-AXIS. E-SIM.

eCALL  

Näissäkin kolareissa META TRAK olisi lähettänyt heti hälytyksen AUTOLIIITO, SECURITAS ja 112 HÄTÄKESKUS valvomoihin. 
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Lentokoneissa, formuloissa ja ralliautoissa olevaa tekniikkaa. Vaikka 
META TRAK laitteiden nettohinnat ovat vain 90€ - 120€, silti niissä on 
huipputekniikan G-liike/ kolari/ isku ja GYRO-asentotunnistin.
  

GPS-GSM Telematics System

Alle 2G    isku=   kevyt tärähdys
2G - 4G   isku=   pieni kolari
4G - 8G   isku=   keskikova kolari
8G - 12G isku=   raju kolari

META TRAK laitteen 3D G-sensori 
ja 6 AXIS GYRO tunnistin havaitsee
pienimmätkin liikkeet ja iskut, kaikkiin 
kuuteen eri 3D- suuntiin.
 

Mieti tilannetta, jossa Sinä ajat talvisena iltana rauhallisella tiellä ja yhtä-äkkiä 
auton eteen tulee hirvi tai muu eläin, johon törmäät tai jota väistät jolloin autosi 
suistuu tieltä ulos. Ajattele mitä voi käydä, jos tapahtuu tieltä ulosajo ja törmäys 
puuhun tai kiveen jonka jälkeen auto kääntyisi katolleen. Tai jos tapahtuisi raju 
nokkakolari. Mitäpä jos nukahtaisit rattiin tai jos tapahtuisi kolari toisen auton 
kanssa tai jokin muu vakava vahinko. Pahinta on se, jos tämän onnettomuuden 
takia Sinä olet tajuton tai shokissa, etkä voi soittaa ja kutsua apua paikalle. 
Näissä tapauksissa META TRAK voi pelastaa henkesi kun paikalle saadaan heti 
apua ja vakavat vaaralliset sisäiset verenvuodot eivät pääse aiheuttamaan tuhoja. 

META TRAK Telematic System keskusyksikössä on EU:n ja eCall- vaatimusten 
mukainen useissa kolaritesteissä kehitetty G kiihtyvyys-iskusensori sekä GYRO
asento, liike- ja iskuihin reagoiva sensori. Samoin patentoitu algometri. Kun nämä 
sensorit havaitsevat kolarin tai voimakkaan iskun, lähettää GSM-GPRS yksikkö 
heti tiedon META TRAK pilvipalvelimelle josta se menee heti haluttaessa vaikka
AUTOLIITTO, SECURITAS tai 112 HÄTÄKESKUS valvomoiden ammattilaisille 
jotka ottavat yhteyttä kuljettajaan ja omaisiin tai lähettävät paikalle apua. 
META TRAK voi pelastaa sinut, perheesi tai autossa matkustajat sekä vähentää 
vakavia komplikaatiota.   
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META TRAK laitteen kolarianalyysi voi tuoda auton omistajalle tai hänen vakuutus-
yhtiölle suuria säästöjä. Jos joku ajaa ketjukolarissa auton perään, META TRAK lait-
teen avulla voidaan todistaa, että oma auto ei törmännyt edellä ajavaan, vasta sitten 
kun takana oleva ajoi perään ja työnsi autoa edellä olevan perään yms. Samoin voi-
daan todistaa, että joku on törmännyt autoon sen ollessa pysäköitynä tai ajossa yms.    
META SYSTEM tehdas on valmistanut jo nyt lähes 8.000 000 Telematic System laitetta joissa on markkinoiden
hienointa tekniikkaa oleva kolari- ja iskutunnistus järjestelmä. Laite tallentaa 100 kertaa sekunnissa ja jos tapah-
tuu jotain, on kaikki ennen ja jälkeen iskun tapahtuneet yksityiskohdat mahdollista saada. Tästä kolari analyysi
raportista  saa useita satoja erilaisia yksityiskohtia, jopa street view katunäkymän ja muut normaalit karttakuvat.   
                                                                                           
 
 

        

TÄYDELLINEN KOLARIN
ANALYYSIJÄRJESTELMÄ. 

Tikkurilantie

Dickursbyvägen

Joidenkin kuljettajien ajotapa on todella
agressiivinen ja näin ollen polttoaineen
kulutus voi olla jopa kaksinkertainen sekä
pakettiauton ison massan takia auto kuluu.
Usein myös hurjastelu ei ole hyväksi yri-
tyksen imagolle. Nyt tähänkin on ratkaisu. 
 
   
 
 
 

        

KULJETTAJAN AJOTAPA?
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TODELLINEN TÖRMÄYS KUORMA-AUTOON VUONNA 2016 PORINTIELLÄ.
META TRAK laite oli VOLVO kuorma-autossa, joka ajoi noin 80 km/h, kun sen etukul-
maan törmäsi henkilöauto todella kovilla G-voimilla -X 10,91G ja -Z 11,77G. Hälytys
meni heti SECURITAS 24/7h valvomoon ja sieltä 112 HÄTÄKESKUS valvomoon.  
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Yhteensä 64.500 työntekijää, joista lähes 4.000 on tuotekehitys insinöörejä
Yhtiöllä on 55 eri tehdasta ja toimintaa 335 toimipisteessä ympäri maailmaa
LITE-ON on 42 vuotta vanha Taiwanilainen elektroniikka-alan yritys joka on perustettu 1975
Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 2.933 patenttia ja joka vuosi tulee uusia hienoja keksintöjä
Konsernin liikevaihto on noin 8 miljardia ja yritys panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen
Yritys on saanut useita kansainvälisiä palkintoja laadusta, innovoinnista ja tuotekehityksestä
Tehdas valmistaa mm. tietokoneita, matkapuhelimia, kovalevyjä, kameroita, videojärjestelmiä,
turvallisuus tuotteita,  Led valoja sekä toimittaa Automotive tuotteita autotehtaille
Asiakkaina mm. APPLE, DELL, HP, MICROSOFT, NOKIA, SONY, SAMSUNG, LG, PHILIPS, 
ASUS, ACER, LENOVO, MERCEDES, VOLVO, BMW, FORD, TOYOTA, LEXUS, NISSAN jne.
LITE-ON valmistaa OEM ja OES tuotteita yli 30:lle eri automerkin autotehtaalle  
Vuonna 2008 LITE-ON osti Suomalaisen elektroniikka- ja muovivalmistajan PERLOS-yhtiön
LITE-ON on valmistanut kymmeniä miljoonia vakionopeus-, limiter- ja muita vastaavia tuotteita    
  Yritys on kehittänyt, tuottanut ja myynyt autoalan tehtaille tuotteita yli 40 vuoden ajan
Tehdas on myynyt Euroopan markkinoille yli 500.000 vakionopeus- ja nopeudenrajoitin laitetta
LITE-ON tuotteet soveltuvat nyt 52 eri automerkkiin ja yhteensä lähes 1.000:teen automalliin
Laitejärjestelmät on kehitetty Euroopan markkinoille. Niillä on tärkeimmät hyväksynnät kuten;  
TS 16949, ISO 9001, TÜV, CE, DEKRA, E24, SGS, ROHS... Automotive laadun vaatimukset
ja kohta myös E89 sekä muut hyväksynnät. Laitteilla on myös useita satoja patentteja. 
 
    
  

1PRO GPS-GSM Speed Limiter laitteen elektroniikka valmistajalla LITE-ON:lla ja tuotteen 
kehittäjä yhtiöillä on  näiden laitteiden valmistamisesta ja molem-yli 40 vuoden kokemus
mat yhtiöt ovat alan edelläkävijöitä. ja niillä Yhtiöillä on yhteensä yli 64.000 työntekijää 
on Näihin yhtiöihin     liikevaihtoa lähes 8 miljardia. luottavat yli 30 automerkkiä. 
    
 

Tutustu ja vakuutu.
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META SYSTEM- ja DEREN ELECTRONICS -konsernilla on yli 12.000 työntekijää
Yhtiöllä on 28 eri tehdasta, joista 8 on Euroopassa. Samoin toimintaa ympäri maailmaa 
Italialainen META SYSTEM tehdas on 45 vuotta vanha ja se on perustettu jo vuonna 1973
DEREN on 29 vuotta vanha Kiinalainen elektroniikka-alan yritys joka on perustettu 1989
Konsernin liikevaihto on 7,4 miljardia ja yritys panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen
Yritys kasvaa nyt voimakkaasti koska se valmistaa sähköautojen akku- ja latausjärjestelmiä 
monille eri autovalmistajille. Vuonna 2015 META alkoi valmistamaan niitä mm. BMW i3 autoon.
Tehdas valmistaa erilaisia autoteollisuuden tuotteita kuten;  GPS-GSM telemaattisia laitteita, 
sähköauton akku- ja latausjärjestelmiä, ajovaloja, hälyttimiä, peruutustutkia, TPMS- renkaiden
paineenvalvonta järjestelmiä, OBC-CCU-PCB-TSP-ADAS yksiköitä, sähkö- ja kaapelisarjoja....
Asiakkaina mm. AUDI, BMW, CITROEN, FERRARI, MERCEDES, RANGE ROVER, VOLVO,
MAZDA, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, KIA, TOYOTA... sekä monia muita automerkkejä
ja automaahantuojia, sekä myös BOSCH, CONTINENTAL, DELCO...valmistuttaa tuotteita
META SYSTEM ”musta laatikko” tuotteisiin luottaa yli 150 vakuutusyhtiötä ja turva-alan yritystä  

1PRO GPS-GSM järjestelmän GPS-GSM telemaattinen laite, nk. ”musta laatikko” 
on  Italialaisen alan johtavan ja maailman eniten alan järjestelmiä valmistaneen
META SYSTEM -laite, joka on ominaisuuksiltaan ylivoimaisesti paras. Kiinalainen 
DEREN ELECTRONICS konserni yhdistyi META SYSTEM kanssa ja konsernin liike-
vaihto on 7,4 miljardia yli 12.000 työntekijää. asiakkaina on  ja heillä on  Konsernin 
lähes 40 automerkkiä.  Tämä laite valvoo mm. sabotaasia ja ylinopeuksia.    
    
 

Tutustu ja vakuutu.

META SYSTEM on valmistanut yli 200.000 000 kpl erilaisia ajoneuvon turvalaitteita ja yhteensä
lähes 8.000 000 kpl GPS-GSM telematic system ”musta laatikko” laitetta Euroopan markkinoille 
META on alan johtava yritys, joka valmistanut enemmän kuin kaikki muut tehtaat yhteensä  
Laitejärjestelmät on kehitetty Euroopan markkinoille. Niillä on tärkeimmät hyväksynnät kuten;  
ISO 9001:2008, ISO TS 16949, ISO 14001:2001, ISO/IEC 15504, BS OHSAS 18001, TS 16949,  
TÜV, SRA, CE, EC, DEKRA, E24, SGS, ROHS... ja ne täyttävät kaikki Automotive vaatimukset 

GPS-GSM SPEED LIMITER  



META CLOUD SERVER SYSTEM

META Cloud Server pilvipalvelinkeskukset ovat huipputurvallisia ja ne on 
suunniteltu käsittelemään kymmenien ja satojen miljoonien asiakkaiden 
erilaisten ajoneuvojen datatietojen tallennusta ja hälytyksiä, joka tunti.       

    

META TRAK tehtaan 3:ssa eri paikassa olevat pilvipalvelimet ovat huipputurvallisia. Käyttäjien tiedot ovat 
salattuja samalla järjestelmällä mitä pankit käyttävät. Vain omistaja voi hallita ajoneuvonsa tietoja, ei muut.     

       

META TRAK GPS-GSM Telematic System keskusyksiköt käyttävät omaa laitteessa olevaa elektronista 
E-SIM (ei perinteistä korttia) joka yhdistyy aina automaattisesti META CLOUD pilvipalvelimeen vaikka 
auto olisi missä tahansa maassa maailmalla.
       

META TRAK laitteen omistajalle avataan oma tili pilvipalvelimelle jota vain hän voi hallita. 
Sinne tallentuu kaikki laitteen lähettämät tiedot salattuna joita vain omistaja voi hyödyntää. 
Pilvipalvelin huolehtii hälytyksistä omistajalle sekä hänen valitsemille henkilöille ja myös
hälytyksien siirrosta SECURITAS, 112 HÄTÄKESKUS tai Help Desk- sekä Tiepalveluun.

META SYSTEM tehtaalla on Euroopassa 3:ssa eri paikassa huipputurvallisia pilvipalvelin
keskuksia joissa kaikki tiedot käsitellään ja säilytetään samalla Kryptaus salauksella mitä
pankit käyttävät. Kaikki tiedot on asiakkaan käytössä 10 vuoden ajan ja sen jälkeen niitä
pidetään Back Up tallennuksessa. Tietoja ei luovuteta kuin tilin haltijalle tai omistajalle.     

META TRAK laitteen GSM-yksikössä on oma elektroninen piirikorttiin integroitu E-SIM (ei 
siis perinteistä korttia) jolloin sitä ei voi varastaa eikä väärinkäyttää soittoihin tai ostoksiin.
Asiakkaan ei tarvitse itse hankkia SIM-korttia ja maksaa siitä erikseen käytön mukaan jol-
loin maksut voivat olla suuriakin. META TRAK laitteen E-SIM toimii kaikissa maissa joissa 
on GSM verkko (noin 250 maata) ja vaikka ajoneuvo liikkuisi näissä maissa pitkiäkin mat-
koja tai aikoja, ei siitä tule lisäkuluja. Edulliseen META TRAK palveluun kuuluu E-SIM kulut, 
SMS- ja @mail hälytykset omistajalle, SECURITAS 24/7 sekä 112 HÄTÄKESKUS kolari- ja 
varkaus hälytykset ja myös vakuutusyhtiölle menevät M2M aktivointi ilmoitukset jotta omis-
taja saa mahdollisia vakuutusmaksu alennuksia. Samoin hintaan kuuluu META TRAK pilvi-
palvelimen reaaliaikainen paikannus, reitti ja matkojen raportointi yms. tiedot sekä palvelut. 
Kaikki nämä sekä kymmeniä hienoja lisätoimintoja voidaan käyttää kaikilla Android, iOS ja 
Windows Mobile laitteilla ja tietokoneen nettiyhteydellä. META TRAK palvelut maksavat vain
vain 11€, 15€ tai 19€ kuukaudessa riippuen palvelusta, josta iso osa tai jopa kaikki tulee 
takaisin mahdollisina vakuutusmaksu etuina ja alennuksina. Kysy lisää.   
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Nyt Eduskunnan-, Poliitikkojen-, Liikenneministeriön-, Poliisin-, Traficomin- ja 
muiden organisaatioiden päättäjien kannattaisi alkaa vakavasti miettiä, jos 18 
ikäisten tai juuri kortin saaneiden eri ikäisten autoissa olisi oltava ensimmäiset 
2 vuotta viranomaisten päättämä maksiminopeus joka voisi olla vaikka 80-, 90-
tai 100 km/h jonka nopeudenrajoitin rajoittaa. Laite voitaisiin helposti asentaa 
autoihin. Laitteen hinta vuokrattuna / liisattuna olisi vain noin 10€ kuukaudessa. 
  
 
  

Joka viikko kymmenet tuhannet nuoret ja juuri kortin saaneet ajavat törkeitä ylinopeuksia ja Suomen 
teillä tapahtuu joka viikko kymmeniä kolareita tai tieltä ulos suistumisia pahoin seurauksin. Samoin 
moni vanhempi kuljettaja ajaa jatkuvasti törkeitä ylinopeuksia. Siksi maahantuoja Oy ONE-PRO Ab 
yhteistyössä maailman johtavien alan valmistajien LITE-ON ja META TRAK -tehtaiden kanssa tulevat 
kohta esittelemään ajatuksen, jossa nuorten tai juuri kortin saaneiden maksimi nopeus voidaan rajoittaa
haluttuun nopeuteen. Ja sama laite kävisi niille kokeneille kuljettajille, jotka ovat ajaneet useita kertoja 
ylinopeutta menettäen korttinsa, niin kutsutut tapahurjastelijat. Olisihan järkevää, että hän voi jatkaa 
ajamista, toimia ammatissa, heti sen jälkeen jos hankkii autoonsa 80-90-100 km/h nopeusrajoittimen.
Kun nuori tai juuri kortin saanut tai usein ylinopeuksia ajava käyttää 2 vuotta nopeudenrajoitinta, niin 
silloin iso osa näistä kuljettajista huomaa, että 80-90-100-120 km/h nopeudella pärjää ihan hyvin.

Sama laite sopii vanhuksille tai liikuntarajoitteisille joiden nopeus voidaan rajoittaa 45-60 km/h tasoon.
 

JUURI KORTIN SAANEET.   YLINOPEUTTA USEIN AJAVAT.    VANHUKSET JA LIIKUNTARAJOITTEISET.

A
JA

TU
S

GPS-GSM SPEED LIMITER  



Young Driver Project  

Tulevaisuuden ajoturvallisuus 
tekniikkaa, nuorille, jo tänään.



Ylinopeus- ja liikennevalvonta hälytin, joka 
varoittaa Sinua monista erilaisista tieosuuden
vaarapaikoista ja näin se voi pelastaa henkesi. 

Car Accessories  

Drive

One

One +



Uusi  Se voidaan asentaa auton kojetauluun SAPHE Drive laite on todella pieni.
tai tuulilasiin tai ihan mihin vain. Laitteessa on  jonka voi ladata oma Litium akku
1-2-3 kertaa vuodessa riippuen ajomatkoista. Laite toimii täysin automaattisesti 
eli se  aina G-liiketunnistimen ansiosta käynnistyy ja yhdistyy matkapuhelimeen
kun autoon tullaan. Samoin  automaattisesti kun liike lakkaa.   laite sammuu
Tässä alla on erilaisia varoitus- tai hälytys symboleja, joita SAPHE Drive voi niin haluttaessa antaa kul-
jettajalle laitteen näytöllä ja lisäksi myös vaikka pienellä äänimerkillä, ihan miten käyttäjä vain haluaa. 
SAPHE Drive käyttäjän puhelin on aina automaattisesti yhteydessä sekunnin välein yhteisöpalvelimme
josta puhelin siirtää tiedon Drive laitteen näytölle, vaikka kuljettajan puhelin olisi taskussa tai laukussa.
Hienointa ja nerokkainta on se, että jokainen SAPHE autoilija voi tehdä oman varoituksen / ilmoituksen 
vaarapaikoista kaikkien käyttäjien yhteisöpalvelimelle, josta muut autoilijat saavat tiedon heti.   
  

NOPEUSVALVONTAKAMERA

NOPEUSVALVONTA KAMERA-AUTO

KESKINOPEUS VALVONTAKAMERA

LIIKENNEVALOKAMERA

TUNTEMATON VAARA   

AUTO PIENTAREELLA    

KOLARI    

ELÄIN LÄHISTÖLLÄ VAARA  

KOULUTIE  

TIETYÖ  

TIE SULJETTU  

RUUHKA   

RAUTATIEN TASORISTEYS  

SAPHE palvelimelle päivittyy kaikki Suomen 
vaarapaikkojen peltipoliisit sekä muiden maiden. 
Yhteensä noin 84.000 kpl jopa 87 maassa.

Kun käyttäjä painaa painiketta niin tieto menee 
kaikille käyttäjille jolloin muut kuljettajat laskevat 
vaarapaikassa nopeutta ja turvallisuus paranee.  
 

SAPHE ilmoittaa myös paikat joissa on keski-
nopeutta mittaavia kameroita ja näin kuljettajat 
laskevat nopeutta ja turvallisuus paranee.  
 

SAPHE muistuttaa että kuljettaja olisi tarkka
eikä ajaisi päin punaista liikennevaloa koska hän 
jää siitä kiinni ja näin liikenneturvallisuus lisääntyy.   
 

Jos tielle on tippunut vaikka kuormaa tai rengas 
sekä jos siellä on vaikka iso kuoppa tai maanvyö-
rymä voi käyttäjä ilmoittaa siitä muille autoilijoille.    
 

Mikäli joku on pysäköinyt auton, peräkärryn tai 
työkoneen tielle tai sen reunaan voidaan ilmoitus
tehdä ja tieto menee heti kaikkille muille kuljettajille.     
 

Tämä tieto voi tulla SAPHE käyttäjältä tai sitten 
V-TRAFFIC palvelusta jonne viranomaiset tai radio 
tai sitten muut tiellä olevat autoilijat ovat ilmoittaneet.       
 

Kun auto lähestyy tilastollisesti vilkasta hirvi-
peura-poro aluetta antaa laite varoituksen. Tie-
toa tulee metsästäjiltä ja V-TRAFFIC palvelusta.
      
 
Palvelimen tietokannassa on koulut ja niiden
alueet. Auton lähestyessä aluetta laite varoittaa
ja muistuttaa ajaa hiljempää sekä tarkkaavaisesti.  
 

Tämä tieto tulee V-TRAFFIC kautta, jonne kunnat
ja kaupungit sekä rakennus- ja tiekorjaus yhtiöt 
usein ilmoittavat liikennettä häiritsevästä työstä.  
 

Jos V-TRAFFIC on saanut tämän tiedon kunnil-
ta ja kaupungeilta tai tien omistajalta tulee tieto 
myös SAPHE käyttäjille kun auto lähestyy aluetta.  
   
 
SAPHE ja V-TRAFFIC palvelimet ovat toisiinsa
yhteydessä ja tämä dynaaminen ruuhka tieto 
tulee autoista tai SAPHE laitteen käyttäjiltä.  
   
 
Tulossa. Tämä toiminto tulee heti kun saamme 
lisättyä tasoristeyksien paikkatiedot palvelimelle. 
Tavoite saada myöhemmin myös reaaliaikatieto 
lähestyvästä junasta ja myös ambulansseista ja 
paloautoista jos viranomaiset antavat tulevaisuu-
dessa niiden paikkatiedon ajoneuvon liikkuessa.
Tavoite säästää aikaa ja usein näin ihmishenkiä.    
   
 



SAPHE Drive ja myös nyt jo myynnissä oleva SAPHE One malli alkavat tehdä pian uusia 
hyviä liikenteen vaarapaikkavaroituksia, kuten ja myösvaroituksia koulualueista  tilas-
tollisesti vilkkaista hirvi-poroeläin alueista yms. Suomessa on tapahtunut vuosien 2010-
2017 aikana yhteensä  ja loukkaantumista. Samoin joka vuosi  1.340 lapseen törmäämistä
tapahtuu noin  hirvien-porojen-peurojen-kauriiden kanssa.   12.000 onnettomuutta
Seuraavilla sivuilla kerromme, kuinka ainutlaatuisen SAPHE yhteisötoimintaisen pilvipalvelimen uusi Mobile 
App matkapuhelimen ohjelmisto ja SAPHE laite toimii varoittaen sekä säästäen loukkaantumisilta ja kuolemilta.   
  

VAROITUKSET KOULU- JA HIRVIELÄIN SEKÄ KAMERATOLPPA ALUEISTA
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teknisen tukkukaupan asiantuntija

Pian Tanskalainen SAPHE, maahantuoja ONE-PRO yhteistyössä liikennetietokantaa
ylläpitävän V-TRAFFIC yhtiön kanssa lanseeraamme Suomen markkinoille uuden ainut-
laatuisen SAPHE Drive laitteen. eniten liikenneturvallisuutta parantava laiteSe on ehkä  
meille Suomalaisille autoilijoille, sitten autojen turvavöiden, Airbagin ja ABS-jarrujen.   
Uusi kohta lanseerattava SAPHE Drive laite varoittaa kuljettajaa mm. kun hän lähestyy koulualuetta, jossa 
lapset ja nuoret liikkuvat, sekä myös tiealueita joissa liikkuu usein hirviä, poroja tai peuroja. Kun joku autoilija 
on painanut SAPHE pilvipalvelimelle hälytyksen jos tiellä on kolari, tai muuta vaaraa kuten irronnut rengas, 
tippunutta kuormaa tai iso kuoppa, silloin jokainen muu SAPHE yhteisöpalveluun kuuluva autoilija saa häly-
tyksen kun lähestyy kohdetta. Myöhemmin SAPHE autoilija saa myös varoituksen rautatien ylikulkuristeyk-
sestä, ambulanssista ja paloautosta, myös tietyöstä tai ruuhkasta. Monille kuitenkin tärkeintä on varoitus 
peltipoliiseista ja tutkapaikoista joita on vaarallisilla tieosuuksilla tai suuri vaara menettää ajokortti huomaa-
mattoman ylinopeuden takia. SAPHE muistuttaa että kuljettaja ei aja ylinopeutta.  
  







teknisen tukkukaupan asiantuntija

SAPHE on myynyt , vaikka siellä ei ole niin paljon Tanskassa yli 600.000 laitetta
autoja kuin meillä ja -1.100 kpl vähemmän peltipoliiseja mitä Suomessa on nyt. 
Kohta meille tulee niitä satoja ja satoja lisää. Samoin TANSKASSA ei ole hirviä 
eikä poroja progressiivista ylinopeuksien sakotusjärjestelmää. ja ei myöskään    
Tanskassa on kesällä lanseerattu tämä uusi SAPHE Drive laite jota ne ovat myyneet siellä jo
lähes 50.000 kpl lyhyessä ajassa vaikka Tanskan käyttöjärjestelmässä No.1 ei ollut edes val-
miina kaikkia näitä hienoja ominaisuuksia joita tulee nyt uuteen No.3 ohjelmistoon. ONE-PRO 
voi kohta aloittaa Suomessa tämän ainutlaatuisen laitteen markkinoinnin ja myynnin. 

Testaamme vielä Elokuun loppupuolella 1-2 viikon ajan nk. BETA No.3 testiversiota ja sitten 
kun viimeiset käännökset ja yksityiskohdat on hiottu, lähetämme laitteet ja esittelemme tämän 
todella suurta mielenkiintoa herättäneen uutuuden ensin AULI:n noin 100:lle Auto- ja Liikenne-
toimittajalle ja noin 200:lle muulle toimittajalle, jotka kirjoittavat erilaisia artikkeleja yli 200 eri 
aikakausi- ja sanomalehteen sekä erikoislehtiin ja myös nettiin. Samoin radion ja television toi-
mittajat saavat laitteet testiin. Teemme Liikenneturvallisuutta käsitteleviä ja lisääviä artikkeleja 
                             yhteistyössä vakuutusyhtiöiden ja Liikenneturvallisuus sekä autoalan organi-
                             saatioiden kanssa. ONE-PRO ja SAPHE tekee myös paljon erilaisia mainok-
                             sia sekä sosiaaliseen mediaan juttuja ja videoita yms. yhteistyössä eri auto-
                             alan järjestöjen kanssa jotka voivat kertoa statistiikkaa liikenteen riskeistä.
                             Tämä uusi SAPHE Drive kiinnostaa todella paljon Suomalaisia autoilijoita
                             koska tämä tulee pelastamaan satojen ja jopa tuhansien ihmisten henkiä ja 
                             estää tulevina vuosina useita tuhansia loukkaantumasta. Monelle autoilijalle 
                             on tärkeää ettei hän saa suuria sakkoja tai menetä ajokorttiaan ajettuaan 
                             huomaamatta liian lujaa. SAPHE muistuttaa, ettei tule huomaamatta ajettua 
                             ylinopuetta ja varsinkin varoittaa teidden riski- ja vaarapaikoista etukäteen.  
                         
   

   



Peruskoulun aloitti 560.000 lasta ja ensimmäistä vuotta koulutiellä
matkaa tekee nyt noin 60.000 lasta. Joka vuosi nuoria lapsia kuolee 
ja noin 500 alle 15-vuotiasta lasta loukkaantuu. Samoin 15-17 ikäluo-
kassa loukaantumisia tapahtuu kolminkertaisesti, eli noin 1.500 nuorta
loukkaantuu joka vuosi. Näiden lisäksi kymmeniä kuoleman tapauksia.  

Nyt SAPHE Drive ja One laitteiden
ohjelmistossa ja palvelimella on 
lähes kaikki Suomen noin 2.300 
peruskoulusta ja muista kouluista
sekä opistoista joita Suomessa on
yhteensä noin 3.300 kpl.

SAPHE voidaan ohjelmoida anta-
maan vilkkuvan ”lapsi” symbolin ja 
myös lyhyen säädettävän merkki-
äänen kun auto lähestyy noin 300m 
ennen koulualuetta muistutukseksi.
Siellä on usein myös se tutka-auto.  
   



Suomen teille on noin 1.000 kpl liikennevalvontatolppia ja uusia tulee  satoja lisää.
Näiden lisäksi myös kaupungit ovat tehneet päätöksiä alkaa investoimaan ja asen-
tamaan satoja omia nopeuskameroita ja punaista valoa vastaan ajavia varten olevia 
ajokameroita. Fakta. Kameravalvonta ja SAPHE laitteet vähentävät ylinopeuksia ja 
liikennevahinkoja todella paljon sekä näin ne lisäävät liikenteen turvallisuutta.  
  



Cloud pilvipalvelin

SAPHE-laite on koko ajan yhdistyneenä auto-
maattisesti Bluetooth Smart -yhteyden kautta 
kuljettajan omaan GPS-GSM matkapuhelimeen, 
joka saa Data-yhteyden kautta erilaiset hälytyk-
set ja varoitukset sekä reaaliaikatiedon yhteisö-
toimiselta pilvipalvelimelta 1 sekunnin välein.
Eli käyttäjä saa viimeisin tiedon sekunnin välein. 

GSM

GPS

87

Kehä III
600m  

Car Accessories  

Uusi SAPHE Drive on ehkä paras liikenneturvallisuutta 
lisäävä tuote sitten turvavöiden. Tuote tulee myyntiin 
10-2019 aikana. SAPHE päivittyy sekunnin välein.



Cloud pilvipalvelin
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Kun kuljettaja alkaa ajamaan, SAPHE-laitteen G-voima liiketunnistin 
havaitsee liikkeen ja laite yhdistyy automaattisesti puhelimeen. Tästä 
tulee merkkiääni. Sen jälkeen puhelin yhdistyy yhteisötoimintaiselle 
SAPHE-pilvipalvelimelle, josta jatkuvassa Data yhteydessä oleva GPS-
GSM puhelin saa koko ajan reaaliajassa viimeisimmät vaarapaikka- ja 
nopeustarkkailupaikkojen tiedot. SAPHE-käyttäjä ja yhteisön kuljettajat 
voi tallentaa sinne erilaisia hälytyksiä ja tietoa vaarapaikoista sekä 
vaarallisilla tieosuuksilla olevista uusista nopeusvalvontapaikoista.  
     

SAPHE:n avulla kuljettajan puhelin 
on reaaliaikaisessa Data-yhteydessä
yhteisötoimintaiseen pilvipalvelimeen
josta kuljettaja saa kaikki hälytykset. 

GSM

GPS

SAPHE-pilvipalveluun ei tallenneta käyttäjän henkilödataa, 
ei ajoneuvon reitti- tai paikkatietoja eikä ajettuja nopeustietoja. 
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SAPHE varoittaa 
vaarapaikoista, 
kameratolpista 

ja tutkapaikoista
sekä paljosta muusta
jotta kuljettaja ajaisi 

rauhallisemmin. 

SAPHE on tehnyt monia uusia hienoja lisäominai-
suuksia SAPHE One ja uuden SAPHE Drive lait-
teen  jotka tulevat  uuteen käyttöjärjestelmään
käyttövalmiiksi Elokuun 2019 aikana. 

Tämä uusi Mobile App sovellus näyttää reaali-
ajassa karttapohjan ja siellä olevat peltipoliisit
sekä tutkapaikat, koulut ja myös vaarapaikat. 
Pian myös paljon muutakin. Kartta päivittyy 
sekunnin välein kun SAPHE yhteisöpalvelun 
autoilijat ”merkkaavat” tutkapaikkoja ja muita 
vaarapaikkoja ajaessaan niiden ohi.        



Suomen tiet ovat pääosin kapeita ja mäkisiä sekä niissä on 
paljon kaarteita jotka ovat vaarallisia vesi- tai lumisateen ja
pimeän sekä liukkaan kelin aikana, varsinkin jos ajetaan
ylinopeutta. Siksi Suomessa valvotaan vaarapaikkojen ajo-
nopeuksia automaattisilla nopeuskameroilla teillä ja kaupun-
geissa, joita on noin 1.000 kpl ja lisää tulee. Liikkuvia valvon-
taa tekeviä nopeuskamera-autoja on 24 kpl ja nekin lisääntyvät.
  
   Tehokas liikennenopeuksien valvonta on tuottanut tulosta 

ja vuosi 2018-2019 tulee olemaan liikennehistorian turval-
lisin. Eli nopeusvalvonta on vähentänyt liikennevahinkoja 
kun se rauhoittaa monen kuljettajan ajotapaa. Mutta silti 
jokainen meistä autoilijoista ajaa joskus ylinopeutta epä-
huomiossa.
 
SAPHE-laite on koko ajan GPS-GSM Data yhteydessä 
matkapuhelimen avulla pilvipalvelimeen, ja laite kertoo 
kuljettajalle kun hän on lähestymässä vaarapaikkaa tai 
onnettomuutta. varoittaa  Laite myös liikenneturvallisuu-
den kannalta  jossa nopeuksia vaarallisista tiealueista,
tarkkaillaan   nopeudenvalvontakameroilla.
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Normaalisti jos haluat käyttää laitetta, joka varoittaa vaarapaikoista tai nopeusrajoitusalueilla olevista 
nk. peltipoliiseista, navigointilaite tai puhelin pitää aina kytkeä päälle ja ohjelmisto  silloin autossa oleva 
aktivoida. vain noin 10% autoilijoista Hankalaa ja siksi tutkimuksen mukaan  jaksaa ja muistaa tehdä sen.
Ja kun navigointilaitteen tai puhelimen varoitusohjelmisto on aktivoitu, sen jälkeen kuljettajan on seurat-
tava näyttöä ajon aikana, joka on kiellettyä ja myös vaarallista. Samoin nämä Mobile App ohjelmat vievät
todella paljon virtaa kun prosessori- ja näytönohjain on päällä jolloin puhelimen akku tyhjenee hetkessä.
Ja kun puhelin yhdistyy HandsFree järjestelmään, usein näiden varoitusohjelmien vaarapaikkojen tai 
peltipoliisin varoituksen hälytysääni ei kuulu, etkä voi käyttää HF:ää. Mutta SAPHE laitteissa kaikki toimii. 

     
 SAPHE TOIMII TÄYSIN AUTOMAATTISESTI. PUHELIMEN OHJELMAA EI TARVITSE AVATA.      

ISTUT VAIN AUTOON JA LÄHDET AJAMAAN. 
SAPHE YHDISTYY AUTOMAATTISESTI PUHELIMEESI. 
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PUHELIN VOI OLLA HOUSUJEN, TAI TAKIN 
TASKUSSA, TAI VAIKKAPA KÄSILAUKUSSA.
 Automaattista. Helppoa. Mukavaa. Turvallista.
Ainutlaatuinen SAPHE Bluetooth toimiseen GSM-GPS aina yhdistyy matkapuhelimeen 

 kun ajoneuvo alkaa liikkua, kuljettajan tai automaattisesti vaikka puhelin olisi housun takin 
taskussa käsilaukussa. tai vaikkapa  Samoin SAPHE:ssa oleva oma G-liiketunnistin käyn-
nistää ja sammuttaa laitteen automaattisesti. Siksi pariston vaihto vain 2-3 vuoden välein.  
Nerokasta on myös se, että kuljettajan ei tarvitse avata puhelimesta erillistä Mobile App 
ohjelmistoa ja seurata sitä, 
jos SAPHE kuljettaja ei halua 
tehdä sitä. Samoin puhelimen 
akku ei tyhjene kuten muilla 
varoitusohjelmistoilla kun näyttö 
ei ole päällä eikä prosessori ja 
näytönohjain ei toimi koko ajan. 
SAPHE toimii taustalla eikä 
puhelimen akku tyhjene.
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Nopeusvalvontapisteiden määrittelyn yhteydessä hyödyn-
netään mm. liikenneonnettomuus tilastoja. Suomessa on

 joista kameraval-erilaisia valvontapaikkoja noin 2500 kpl
vontatolppia ja kaupunkikameroita on kohta noin 1.300. 
Nyt myös useat kaupungit alkavat hankkia omia kameroita. 

Siksi todella moni Suomalainen autoilija on kiinnostunut ja 
valmis hankkimaan edullisen hintaisen laitteen, jossa ei ole 
kuukausimaksuja eikä tulevaisuuden päivitysmaksuja.    
     



ONE-PRO yhtiön taustajoukoilla on noin 25 vuoden kokemus ajoneuvojen 
sekä kiinteistön turvallisuustuotteiden ja muiden elektronisten tuotteiden 
maahantuonnista. Olemme useilla tuotteilla markkinajohtaja. 

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Luotettava maahantuoja ja yhteistyökumppani.

Olemme maahantuoneet yli 10 vuoden ajan myös:

Products l ines   

Safety & Security  GPS-GSM Telematics Young Driver Project  

Wireless

GPS-GSM Telematics System

Bluetooth Intercoms & Headsets & Cameras

Car Accessories  

Oy ONE-PRO Ab on perustettu vuonna 2004 muutamien johtavien turvallisuus-, ajoneuvo- ja kotielektro-
niikkavalmistajien toivomuksesta maahantuomaan ja markkinoimaan heidän tuotteitaan Suomessa. 
Yhtiön johtohenkilöillä on yli 30 vuoden maahantuonnin kokemus erilaisten ajoneuvojen- ja turvalaitteiden, 
kiinteistöjen sekä henkilösuoja turvalaitteiden maahantuonnista ja kehittämisestä. Olemme maahantuoneet 
Suomen markkinoille noin 200.000 ajoneuvojen, moottoripyörien ja veneiden murtohälytintä, yli 100.000 
kiinteistöturvahälytintä ja kamerajärjestelmää, lähes 80.000 peruutustutka laitteistoa, sekä tuhansia GPS-
GSM Telematic System laitteita. Samoin 30 vuoden aikana tiimimme on maahantuonut noin 350.000 palo-
varoitinta sekä tässäkin 1PRO GPS-GSM Speed Limiter projektissa tarvittavaa kokemusta on lähes 
100.000:n vakionopeudensäädin laitteiston myynnistä.

Eli tiimimme henkilöt ovat toimittaneet lähes 1.000 000 kpl erilaisia turvalaitteita, joten voitte olla varma 
että kokemusta ja osaamista löytyy. GPS-GSM laite toimittaja Italialainen META SYSTEM on valmistanut 
yli 200 miljoonaa turvalaitetta ja GOLD AUTOMOTIVE / LITE-ON on valmistanut ja myynyt useita kymme-
niä miljoonia CRUISE CONTROL- ja SPEED LIMITER-laitteita.  Asiakkaitamme ovat maamme suurimmat 
tukkuliikkeet, kauppaketjujen keskusliikkeet, puhelinoperaattorit, kodinkoneliikkeet, autoliikkeet ja -maahan-
tuojat, autoalan kunnostus- ja asennusliikkeet, moottoripyöräliikkeet ja -maahantuojat, elektroniikkaliikkeet, 
hifi- ja audioalan liikkeet,  urheiluliikkeet, venealan liikkeet,  varaosa- ja tarvikeliikkeet sekä liikelahjaliikkeet.
Teemme läheistä yhteistyötä vakuutusyhtiöiden ja turva-alan yritysten kanssa. 

Toimitilamme, yhteensä noin 1.500m2, sijaitsevat Tikkurilassa, Vantaalla.         
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www.metatrak.fi

Young Driver Project  

Tulevaisuuden ajoturvallisuus 
tekniikkaa, nuorille, jo tänään.

Puutarhatie 20 (Tikkurila), 01300 Vantaa 
Puh. (09) 231 500 50     www.one-pro.fi

markku.koskinen@one-pro.fi
tero.tolonen@one-pro.fi

TOTAALISTA SUOJAA
Projektin asiantuntijat:
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