
 

 

                 	
Mô hình đồ kết nối (Beacon Gateway) 
Diễn tả chức năng: 
Bộ nhận tín hiệu ONTRAK-BGW-01/BG-02 nhận các tín hiệu Bluetooth từ beacon vòng 
dây, đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh (được cài app và đăng kí) và gởi tín 
hiệu về máy chủ quản lý qua mạng WiFi được kết nối. 
 
Phù hợp với các ứng dụng hỗ trợ cách ly tại nhà riêng hoặc khu tập trung, quản lý 
beacon trong siêu thị, trung tâm thương mại, tòa nhà, nhà máy… 
 
Server Protocol: MQTT, HTTP/HTTPS, TCPIP  
Mô hình kết nối (UWB Gateway) 
Diễn tả chức năng: 
Bộ nhận tín hiệu ONTRAK-UGW-01/01W nhận các tín hiệu UWB và/hoặc Bluetooth từ 
beacon, micro-location beacon, vòng dây, đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh 
(được cài app và đăng kí) và gởi tín hiệu về máy chủ quản lý qua mạng WiFi được kết 
nối. 
Phù hợp với các ứng dụng hỗ trợ cách ly tại nhà riêng hoặc khu tập trung, quản lý 
beacon trong siêu thị, trung tâm thương mại, tòa nhà, nhà máy… cần chính xác cao 
 
Server Protocol: MQTT, HTTP/HTTPS, TCPIP  
Mô hình kết nối (UWB BASE) 
Diễn tả chức năng: 
Bộ nhận tín hiệu ONTRAK-BASE-02/03 nhận các tín hiệu UWB và/hoặc Bluetooth từ 
beacon, micro-location beacon, vòng dây, đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh 
(được cài app và đăng kí) và gởi tín hiệu về máy Edge để tính toán vị trí và gởi lên máy 
chủ quản lý qua mạng WiFi được kết nối. 
Phù hợp với các ứng dụng quản lý beacon trong siêu thị, trung tâm thương mại, tòa 
nhà, nhà máy… cần chính xác cao (đến 30cm) và đáp ứng thời gian thực. 
 
Server Protocol: TCPIP/Web API  

 

Mô	hình	hoạt	động	
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                UWB BASE	
 

 Chú thích chi tiết BASE-02 BASE-03 BASE-04 

 Hình ảnh sản phẩm 

   

 
Đơn vị điều khiển trung tâm (MCU) sử dụng chip dual-core với 
tần số xung clock lên đến 240Mhz mỗi core Có Có Có 

 Bluetooth Low Energy (BLE), băng tần 2.4Ghz Có Có Có 

 

DW1000: Chip Ultrawide band (UWB) – băng thông siêu rộng 
của Qorvo Có Có Có 

Các công nghệ hỗ trợ TDoA, TWR, PDoA TDoA, TWR TDoA, TWR TDoA, TWR, PDoA (beta testing) 

 
WiFi: Sử dụng WiFi băng tần 2.4Ghz, hỗ trợ tốc độ lên đến 
150Mbps Có Có Có 

 Wired Ethernet supported - Có Có 

 
Power Over Ethernet - PoE 802.3at/af - Có Có 

 Nguồn điện từ adaptor 5VDC,2A (cung cấp kèm theo) Có Có Có 

 
Thay đổi cấu hình các thông số cho thiết bị - OnTrak DMS (web) 

- Smartphone app 
- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

 
Cơ chế đồng bộ - Wireless (không dây) - Wired/Wireless (Có dây/Không dây) - Wired/Wireless (Có dây/Không dây) 

 Update firmware Over the air (OTA) Có Có Có 

 Tiêu chuẩn chống nước IP67 IP51 IP51 

 Kích thước, khối lượng Khối lượng: 150  gram 
Kích thước: 100 x75 x 36 (mm) 

Khối lượng: 250 gram 
Kích thước: 100 x 100 x 40 (mm) 

Khối lượng: 250 gram 
Kích thước: 100 x 100 x 40 (mm) 
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                 GATEWAY	
 

 Chú thích chi tiết BGW-01/01W BG-02/02W UGW-01/01W 

 Hình ảnh sản phẩm 

   

 
Đơn vị điều khiển trung tâm (MCU) sử dụng chip dual-core với 
tần số xung clock lên đến 240Mhz mỗi core Có Có Có 

 Bluetooth 5, Bluetooth Low Energy (BLE), băng tần 2.4Ghz Có Có Có 

 
Chip Ultrawide band (UWB) – băng thông siêu rộng của Qorvo - - Có 

Các công nghệ hỗ trợ TDoA, TWR, PDoA - - TDoA, TWR, PDoA (beta testing) 

 
WiFi: Sử dụng WiFi băng tần 2.4Ghz, hỗ trợ tốc độ lên đến 
150Mbps Có Có Có 

 Wired Ethernet supported Có - Có 

 Power Over Ethernet - PoE 802.3at/af Có - Có 

 Nguồn điện từ adaptor 5VDC,2A (cung cấp kèm theo) Có Có Có 

 
Thay đổi cấu hình các thông số cho thiết bị - OnTrak DMS (web) 

- Smartphone app 
- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

 
Cơ chế đồng bộ - - - Wireless (không dây) 

 Update firmware Over the air (OTA) Có Có Có 

 Tiêu chuẩn chống nước IP51 IP51 IP51 

 Kích thước, khối lượng Khối lượng: 200  gram 
Kích thước: 125 x125 x 25 (mm) 

Khối lượng: 200  gram 
Kích thước: 125 x125 x 25 (mm) 

Khối lượng: 200  gram 
Kích thước: 125 x125 x 25 (mm) 
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                     BEACON Product Catalog 
 
 

 Chú thích chi tiết ONTRAK-BBC-01-CR ONTRAK-UBC-01-CR ONTRAK-VOTA 

 Hình ảnh sản phẩm 

   

 
Chip điều khiển trung tâm (MCU): 
- Chip Bluetooth năng lượng cực thấp của Nordic Semiconductors, 
tích hợp đơn vị xử lý 32-bit ARM® Cortex™ CPU 

Nordic Semiconductors Nordic Semiconductors Nordic Semiconductors 

 
Sử dụng giao thức Bluetooth Low Energy (BLE), băng tần 2.4Ghz 
Tương thích Bluetooth 5.0 Có Có Có 

 Chip Ultrawide band (UWB) – băng thông siêu rộng của Qorvo - Có (*) - 

 
Cảm biến đo nhiệt độ - - Đo nhiệt độ tiếp xúc da, độ chính xác 0.5°C (Ultra+) 

 

Pin Lithium (Có thể thay pin để tiếp tục sử dụng) 
CR2477 dung lượng 1000mAh 
CR2032 dung lượng 225mAh 

CR2477 CR2477 CR2032 

 

Cảm biến gia tốc sử dụng chip của STMicroelectronics, là dòng chip 
sử dụng năng lượng cực thấp, có thể phát hiện chuyển động, 
rơi/ngã, gia tốc chuyển động trong không gian. (3 axis X Y Z) 

- - Có 

 

Cảm biến la bàn sử dụng chip của ST Microelectronics, tích hợp cảm 
biến từ trường và cảm biến gia tốc trong 1 chip. Dùng cho các ứng 
dụng cần xác định hướng di chuyển  

- Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm 

 

Nút nhấn: dùng để nhấn trong trường hợp khẩn cấp hoặc được định 
nghĩa tùy hoạt cảnh ứng dụng cuối  Có Có Tùy chọn thêm 

 
Đèn báo: dùng để báo hiệu khi khẩn cấp hoặc theo các hoạt cảnh 
người dùng Có Có Tùy chọn thêm 

 

Cập nhật vị trí thông minh (SLUM - Smart Location Update 
Mechanism) với 2 tần suất cập nhật vị trí: 
Motion:  Khi chuyển động được cập nhật liên tục (tính theo phần 
trăm giây đến giây) 
Stable:  Đứng yên tại chỗ thời gian dài cập nhật vị trí khoảng vài 
tiếng đồng hồ 1 lần (tính theo phút hoặc giờ) 

- - Tùy chọn thêm 

 
Thay đổi cấu hình các thông số cho thiết bị - OnTrak DMS (web) 

- Smartphone app 
- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

 - OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

 
Update firmware Over the air (OTA/DFU) Có Có Có 

 Tiêu chuẩn chống nước IP65 IP65 5AM 

 Kích thước, khối lượng 
Khối lượng: 25 gram 
Kích thước: 48.5 x 48 x 16.3 (mm) 

Khối lượng: 25 gram 
Kích thước: 48.5 x 48 x 16.3 (mm) 

Khối lượng: 35 gram 
Dây rộng: 20 (mm) 
Kích thước mặt vòng tay: 40mmx40mmx7mm (W x L x H) 

Ghi chú: 
(**) Beta testing, not confirmed yet with Apple device, but qualified with other devices of OnTrak system. 
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                     UWB Position Tag 
 
 

 Chú thích chi tiết ETAG-04-CR ETAG-04-CR+ ETAG-05 ETAG-06-CR ETAG-07-CR ONTRAK-VOTA Ultra 

 Hình ảnh sản phẩm 

      

 

Chip điều khiển trung tâm (MCU): 
- Chip sử dụng năng lượng cực thấp của Silicon Labs 
- Chip Bluetooth năng lượng cực thấp của Nordic Semiconductors, tích 
hợp đơn vị xử lý 32-bit ARM® Cortex™ CPU 

Silicon Labs Nordic Semiconductors Nordic Semiconductors Nordic Semiconductors Nordic Semiconductors Nordic Semiconductors 

 Sử dụng giao thức Bluetooth Low Energy (BLE), băng tần 2.4Ghz - Có Có Có Có Có 

 DW1000: Chip Ultrawide band (UWB) – băng thông siêu rộng của Qorvo Có Có Có Có Có Có 

 
Cảm biến đo nhiệt độ - - Cảm biến gắn ngoài - - 

Đo nhiệt độ tiếp xúc da, độ 
chính xác 0.5°C (Ultra+) 

 

Pin Lithium (Có thể thay pin để tiếp tục sử dụng) 
CR2477 dung lượng 1000mAh 
CR2450/CR3032 dung lượng 500mAh 

CR2477/CR2450 CR2477/CR2450 Pin 2xAAA CR3032 CR3032 CR3032 

 

Cảm biến gia tốc sử dụng chip của STMicroelectronics, là dòng chip sử 
dụng năng lượng cực thấp, có thể phát hiện chuyển động, rơi/ngã, gia tốc 
chuyển động trong không gian. (3 axis X Y Z) 

Có Có Có Có Có Có 

 

Cảm biến la bàn sử dụng chip của ST Microelectronics, tích hợp cảm biến 
từ trường và cảm biến gia tốc trong 1 chip. Dùng cho các ứng dụng cần 
xác định hướng di chuyển  

Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm 

 
Cảm biến nhiệt độ và áp suất sử dụng chip của Infineon, với độ chính xác 
độ cao (±50cm) và tiêu thụ năng lượng thấp - Tùy chọn thêm - - Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm 

 

Nút nhấn: dùng để nhấn trong trường hợp khẩn cấp hoặc được định 
nghĩa tùy hoạt cảnh ứng dụng cuối  Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm 

 
Tương thích thẻ RFID 125kHz hoặc NFC. 

Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm 

 
Đèn báo: dùng để báo hiệu khi khẩn cấp hoặc theo các hoạt cảnh người 
dùng Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm Tùy chọn thêm 

 

Cập nhật vị trí thông minh (SLUM - Smart Location Update Mechanism) 
với 2 tần suất cập nhật vị trí: 
Motion:  Khi chuyển động được cập nhật liên tục (tính theo phần trăm 
giây đến giây) 
Stable:  Đứng yên tại chỗ thời gian dài cập nhật vị trí khoảng vài tiếng 
đồng hồ 1 lần (tính theo phút hoặc giờ) 

Có Có Có Có Có Có 

 
Cách thức cập nhật vị trí và dữ liệu Liên tục cập nhật vị trí Chỉ cập nhật trong vùng Chỉ cập nhật trong vùng  Chỉ cập nhật trong vùng  Chỉ cập nhật trong vùng  Chỉ cập nhật trong vùng 

 
Thay đổi cấu hình các thông số cho thiết bị - USB cable và phần mềm máy 

tính  (nâng cao) 
- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

- OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

 - OnTrak DMS (web) 
- Smartphone app 

 
Update firmware Over the air (OTA/DFU) - Có Có Có Có Có 

 Tiêu chuẩn chống nước IP65 IP65 IP65 IP65 IP51 5AM 

 Kích thước, khối lượng 

Khối lượng: 35 gram 
Kích thước: 74 x 44 x 15 (mm) 

Khối lượng: 35 gram 
Kích thước: 74 x 44 x 15 (mm) 

Khối lượng: 100 gram 
Kích thước: 82 x 58 x 34 (mm) 

Khối lượng: 25 gram 
Kích thước: 78 x 45 x 6 (mm) 

Khối lượng: 30 gram 
Kích thước: 60 x 36 x 11(mm) 

Khối lượng: 35 gram 
Dây rộng: 20 (mm) 
Kích thước mặt vòng tay: 
40mmx40mmx7mm (W x L x H) 
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