
Smart Telematics



Η Starline ειδικεύεται στην παραγωγή και
ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής ασφαλείας
οχημάτων, τα οποία εγγυώνται στους ιδιοκτήτες
αυτοκινήτων αξιόπιστη προστασία από 
κλοπές και διαρρήξεις.

Αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρα εταιρεία στον
τομέα της ασφάλειας από κορυφαίους
κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως Ford, Renault,
Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Hyundai, Kia,
Volkswagen, Nissan,Opel, Chevrolet κ.α.

Γνωρίστε μας

Ποια είναι η StarLine;

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων εμπιστεύονται την StarLine.

Σήμερα, περισσότεροι από 17.000.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα βρουν
το αυτοκίνητό τους εκεί που το άφησαν!



Η StarLine είναι ο ηγέτης της αγοράς
ασφάλειας αυτοκινήτων στη Ρωσία, την Αγγλία 
και την Ελλάδα.

Τα συστήματα μας αναγνωρίζονται ως
πρωτοπόρα από τους καταξιωμένους
κατασκευαστές αυτοκινήτων και συνιστώνται
από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες ως
αξιόπιστη προστασία αυτοκινήτου.

Οι μηχανικοί της StarLine κάνουν τα προϊόντα
μας να συμβαδίζουν με τις εποχές και να
εγγυώνται υψηλή ποιότητα λειτουργιών
τηλεματικών και ασφαλείας.

Ιδρύθηκε το 1988 στην Αγία Πετρούπολη.

Ιστορία Εγγυόμαστε το υψηλότερο
επίπεδο ασφάλειας με βάση τις
καινοτόμες τεχνολογίες και την

πολυετή εμπειρία



Οι προηγμένες τεχνολογίες GSM+GPRS και GPS+GLONASS εγγυώνται τη
μέγιστη προστασία και ασφάλεια. 

Τα συστήματα Smart StarLine προσφέρουν λειτουργίες όπως η εκκίνηση
κινητήρα με το χρόνο, τη θερμοκρασία και το ξυπνητήρι. 
Μπορείτε να το ρυθμίσετε εύκολα μόνοι σας. Σας επιτρέπουν να επισημάνετε
γεωγραφικά στοιχεία. Είναι ιδανικά για εταιρείες ενοικιάσεων, ταξί, εμπορικές
μεταφορές και για περιπτώσεις που επιτρέπετε κάποιον άλλον οδηγό να
οδηγήσει το αυτοκίνητό σας.
Σε περίπτωση απώλειας δορυφορικής σύνδεσης, το σύστημα
θα καταγράψει τα δεδομένα της διαδρομής και
θα τα στείλει αμέσως όταν αυτό είναι εφικτό.



                                                           Η πρόσθετη εξουσιοδότηση
παρέχει αξιόπιστη προστασία, βελτιώνοντας τις λειτουργίες
ασφαλείας του συναγερμού. Η διαδρομή επιτρέπεται μόνο
μετά την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού PIN με τα αρχικά
κουμπιά του αυτοκινήτου.

                                                           Η μοναδική τεχνολογία iCAN
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εγγυάται αξιόπιστη προστασία με
κρυφό μπλοκάρισμα του κινητήρα μέσω ενός
εργοστασιακού CANbus ή LINbus.

                                         Ο έξυπνος έλεγχος 3D με τις
απομακρυσμένες ρυθμίσεις καταγράφει τους κραδασμούς, την
ανύψωση του αυτοκινήτου και αξιολογεί την ασφάλεια του
τρόπου οδήγησης σας.

Καινοτόμες Λειτουργίες
Smart Securities

INVISIBLE ENGINE BLOCKING

PIN-CODE AUTHORIZATION

SMART 3D SENSOR



                            Το StarLine προστατεύει από κλοπή και
πειρατεία με ασφαλές μπλοκάρισμα του κινητήρα εν κίνηση αν
δεν εντοπιστεί η ασύρματη κάρτα ή με εντολή του ιδιοκτήτη
μέσω GSM.

                             Ελέγξτε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας με
το εργοστασιακό χειριστήριο αλλά και το χειριστήριο της
StarLine, την ασύρματη κάρτα ή την εφαρμογή 
StarLine Mobile App για smartphones.

                                                                            Για να ξεκινήσει το
αυτοκίνητο ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να δώσει εξουσιοδότηση
από μια μικρή αδιάβροχη ασύρματη κάρτα ή το smartphone
του από την εφαρμογή StarLine Key App.
 

ANTI-HIJACK

BLUETOOTH SMART AUTHORIZATION

SUPER SLAVE



                                       Ελέγξτε την ασφάλεια του
αυτοκινήτου σας με το smartphone σας. Λήψη
ειδοποιήσεων κατάστασης ασφαλείας, αλλαγή ρυθμίσεων,
οπλισμό και αφοπλισμό του συστήματος με χρήση
φωνητικού μενού ή SMS.
                                        Η κεραία GPS + GLONASS
παρέχει υπερευαισθησία και σχεδόν άμεση και ακριβή
τοποθέτηση ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Ο απόλυτος έλεγχος είναι στο χέρι
σου μέσω της δωρεάν ιστοσελίδας

πολυμέσων παρακολούθησης 
starline.online.

PHONE CONTROL

HYPERSENSITIVITY

RECORD-BREAKING ENERGY EFFICIENCY
Εγγυάται χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξοικονομώντας
αρκετή μπαταρία αυτοκινήτου με διάρκεια φόρτισης 
60 ημερών σε λειτουργία βραχίονα λόγω πατενταρισμένων
προοδευτικών τεχνολογιών.



Πίνακας πρόσβασης

Ελέγξτε την ασφάλεια όλων των οχημάτων σας με
έναν διαισθητικό και βολικό τρόπο

Ένδειξη κατάστασης οχήματος

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη
ασφάλεια στο όχημά σας

Απλός και διαισθητικός έλεγχος

Ελέγξτε την ασφάλεια του οχήματός σας από
οποιοδήποτε μέρος του κόσμο

Ένδειξη κατάστασης

Το όχημά σας είναι υπό τον έλεγχό σας.
Μπορείτε εύκολα να δείτε το υπόλοιπο της κάρτας SIM, 
τη φόρτιση της μπαταρίας, τη θερμοκρασία 
του κινητήρα και της καμπίνας

Νέα ανανεωμένη 
εφαρμογή App StarLine στα ελληνικά



Έξυπνη απομακρυσμένη εκκίνηση

Ανεξάρτητα από τον καιρό, μπορείτε 
να ρυθμίσετε παραμέτρους
θερμοκρασίας του αυτοκινήτου με
εύκολη απομακρυσμένη εκκίνηση
κινητήρα:

    Διάρκεια αυτόματης εκκίνησης

    Περιοδική αυτόματη εκκίνηση

    Αυτόματη εκκίνηση με
    προκαθορισμένη θερμοκρασία ή
    τάση μπαταρίας

Aπλώς αγγίξτε το εικονίδιο "Χάρτης''

Παρακολούθηση διαδρομής

Το βολικό φίλτρο επιτρέπει την
εμφάνιση του ιστορικού της

διαδρομής του αυτοκινήτου σας για
οποιαδήποτε επιλεγμένη περίοδο

Αρχείο καταγραφής συμβάντων

Τι συμβαίνει με το αγαπημένο σας αυτοκίνητο κατά την
απουσία σας;

Οποιοδήποτε συμβάν ή ολόκληρο
το ιστορικό μπορεί να προβληθεί
στο αρχείο καταγραφής
συμβάντων με βολικά φίλτρα

Το StarLine εντοπίζει τους κωδικούς βλάβης απευθείας από το
CAN bus του αυτοκινήτου και το υποδεικνύει με μια εύκολη
περιγραφή στην εφαρμογή StarLine για κινητά, έτσι θα σας

εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα που θα ξοδέψετε σε ένα
κέντρο διαγνωστικών αντιπροσώπων

Εξοικονομήστε χρήματα     

 Με τη χρήση έξυπνων διαγνωστικών 
StarLine - ενημερωθείτε για την

κατάσταση του οχήματός σας με
την εφαρμογή Smartphone και

StarLine για κινητά

Λειτουργίες της εφαρμογής 



Έξυπνη εφαρμογή για smart watch

Απλός και αποτελεσματικός έλεγχος της  του οχήματός σας με τη
βοήθεια της εφαρμογής smart watch StarLine για Apple Watch

και Android Wear

Δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε τη
συσκευή με smartphone, η εφαρμογή και
το smartwatch λειτουργούν ανεξάρτητα.

Έτσι, μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα
ασφάλειας StarLine απευθείας από το
smartwatch, ακόμα κι αν έχετε αφήσει το
smartphone σας στο σπίτι.

Πίνακας πρόσβασης από όπου ελέγχτε την
ασφάλεια όλων των οχημάτων σας με έναν
διαισθητικό και απλό τρόπο.



Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας όλων των τμημάτων και η παραγωγή του StarLine είναι
πιστοποιημένα με ISO 9001: 2015 και σύμφωνα με το GOST ISO 9001: 2015 στο TÜV Rheinland.

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και προγραμματιστών της StarLine καθημερινά ερευνά 
και αναβαθμίζει τις τεχνολογίες των προϊόντων της, προσφέροντας 
τα πιο καινοτόμα συστήματα ασφαλείας.

Ο πρωτότυπος σχεδιασμός και όλες οι τεχνικές λειτουργίες StarLine αποδεικνύονται από διπλώματα
ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικά.

Εδώ και χρόνια η StarLine κερδίζει διεθνή και ρώσικα βραβεία!



FACEBOOK

Starlinealarm.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μακεδονίας 148 54248
Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΈΦΩΝΟ
2310 477190-92

YOUTUBE
StarLine Greece

ΕΠΙΣΗΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
www.starlinealarm.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

support@starlinealarm.gr

https://www.facebook.com/Starlinealarm.gr
https://www.youtube.com/channel/UCcvEkxm60_Py8XyE493P6Gg?view_as=subscriber

