
               BORDAR MABNA CO,SA  
   Surveying, Hydroghraphy ,TELECOM & GPS Equipment’s

  
WWW.BORDARMABNA.COM        WWW.GARMIN.COMWWW.SILVA.SEINFO.BORDARMABNA@YAHOO.COM 

GPSTRACKER 

REF : 
GPS90-3 

GPS  

BM-

757i 

Pro 

GPS OFF LINE TRACKER BM-757i Pro 

GPS MOUSE

,.. 

GPS 

 BM-

747i 

GPS OFF LINE TRACKER BM-747i

GPS MOUSE

,.. 

 

GPS 

BM-

Trip 

850 

LCD 

 GPS OFF LINE TRACKER BLUETOOTH

GPS MOUSELCD

GPS5HZ 1HZ Micro SD card for 

unlimited storage

 DATA GPS LOGGERPOI

– 

BLUETOOTH-NMEA 18366

- MTK chipset with ultra high sensitivity LEDGPS––72 x 

27 x 25 mmGoogle Earth -10°C to +45°C

Acceleration4GVelocity <515m/sec AGPS available LED  

TEMS

,.. 

 

1HZ5HZ 

MARK 

POI+SD 

+LCD

BM-TRIP 850 LCD 

OFF LINE 

TRACKER 

 



               BORDAR MABNA CO,SA  
   Surveying, Hydroghraphy ,TELECOM & GPS Equipment’s

  
WWW.BORDARMABNA.COM        WWW.GARMIN.COMWWW.SILVA.SEINFO.BORDARMABNA@YAHOO.COM 

GPSTRACKER 

REF : 
GPS90-3 

GPS OFF LINE TRACKER BM-101

USB

GPS MOUSE

  

HOME LOCATION 

RED LEDLED

PHOTO TAGGER. 

WATER PROF 

,.. 

GPS 

 BM-101 OFF LINE 

TRACKER 

 

 



               BORDAR MABNA CO,SA  
   Surveying, Hydroghraphy ,TELECOM & GPS Equipment’s

  
WWW.BORDARMABNA.COM        WWW.GARMIN.COMWWW.SILVA.SEINFO.BORDARMABNA@YAHOO.COM 

GPSTRACKER 

REF : 
GPS90-3 

 

GPS ONLINE TRACKER BM-106

ON LINE off line

SMS :، جغشافيبيي هحل استمشاس خَد سا پس اص  هَلعيت دس ايي حبلت دستگبُ پس اص ثشًبهِ سيضي لجلي
ٍ يب ثب ثشًبهِ سيضي لجلي دس صهبًْب ٍ ششايط لبثل تعشيف اص طشيك يك پيبم كَتبُ ثشاي شوب اسسبل هيذاسد  سيستنّش توبس شوب ثب 

. س ثبال هيجبشذ ٍ لبثليت سهض گزاسي است ثِ لحبظ اهٌيتي ايي سيستن داساي ضشيت اهٌيتي ثسيب.
: فشهت هختلف هيتَاًذ ثشًبهِ سيضي گشدد 2اطالعبت اسسبلي دس 

 TEXT REPORT 

 

 GOOGLE MAP LINK هخظَص شبهل اطالعبت كبهل جغشافيبيي ٍ آدسس دّي آى
هحل استمشاس سا سٍي ًمشِ گَگل ثب ٍضَح ثبال ثشٍي  هَلعيتثذيٌَسيلِ ثب يك كليك هيتَاى .دس سبيت گَگل هپ 

.  شبّذُ ًوَد م GPRSكبهپيَتش ٍ يب تلفي ّبي ّوشا ُ هجْض ثِ ايٌتشًت ثب سيستن 
دس ايي سيستن دستگبُ اطالعبت خَد سا ثطَس پي دس پي اص طشيك استفبدُ اص ايٌتشًت دس ثبًذ :  GPRSاسسبل اص طشيف سيستن 

GPRS  هشبّذُ ًوبيئذاختظبطي خَد يجِ سا هستميوب دس ايٌتشًت  ثَدى ًيبص ثِ ثشًبهِ ًتاسسبل هيذاسد ٍ شوب هيتَاًيذ .
كليِ ًمشِ ّب ثظَست هجبًي ٍ سجيستش شذُ دس اختيبس .سيبس اسبى ثَدُ ٍ ّيچ ًيبصي ثِ تخظض ًذاسداستفبدُ اص ايي سيستن ة

دُ عولكشد دستگبُ دس توبم دًيب ٍ ًمبطي است كِ شوب اهكبى توبس تلفٌي ثب سيستن سا داشتِ ثبشيذدٍهح.شوب لشاس هيگيشد
 

MOVING SENSOR 

GEO FENCE

TRACK MONITOR

SMS 

. ثِ هشكض هيجبشذ HELP MEثشاي اسسبل هَلعيت شوب ثِ ٌّگبم اضطشاس SOSكليذ  دستگبُ داساي
لبثليت كٌتشل ًبهحذٍد سديبثْبي ًظت شذُ دس پلتفَسم تختظبطي ثطَس ّوضهبى ٍ هشبّذُ ّشذاس ّبي اسسبلي

 

GPS BM  106 

ON LINE TRACKER
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REF : 
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GPS ONLINE TRACKER BM-102SDسيستم رديابي همزمان شخصي و خودرويي

ثسيبس صيجب ٍ ظشيف ثشاي سديبثي ًب هحسَس ٍ پَششي ،ثب لبثليت اسسبل off line ة ٍ ON LINEدستگبُ سديبة ّوضهبى 
يش حشكت ثِ ٌّگبم دس دستشس ًجَدى سيگٌبل جغشافيبيي طشيك ثب لبثليت ًظت كبست حبفظِ ثشاي رخيشُ هس 2اطالعبت اص 

SMS :، هَلعيت جغشافيبيي هحل استمشاس خَد سا پس اص  دس ايي حبلت دستگبُ پس اص ثشًبهِ سيضي لجلي
ثشاي شوب اسسبل هيذاسد  ّش توبس شوب ثب سيستن ٍ يب ثب ثشًبهِ سيضي لجلي دس صهبًْب ٍ ششايط لبثل تعشيف اص طشيك يك پيبم كَتبُ

. ثِ لحبظ اهٌيتي ايي سيستن داساي ضشيت اهٌيتي ثسيبس ثبال هيجبشذ ٍ لبثليت سهض گزاسي است .
: فشهت هختلف هيتَاًذ ثشًبهِ سيضي گشدد 2اطالعبت اسسبلي دس 

 TEXT REPORT 

 

 GOOGLE MAP LINK هخظَص شبهل اطالعبت كبهل جغشافيبيي ٍ آدسس دّي آى
ثبال ثشٍي ثذيٌَسيلِ ثب يك كليك هيتَاى هَلعيت هحل استمشاس سا سٍي ًمشِ گَگل ثب ٍضَح .دس سبيت گَگل هپ 

.  هشبّذُ ًوَد  GPRSكبهپيَتش ٍ يب تلفي ّبي ّوشا ُ هجْض ثِ ايٌتشًت ثب سيستن 
دس ايي سيستن دستگبُ اطالعبت خَد سا ثطَس پي دس پي اص طشيك استفبدُ اص ايٌتشًت دس ثبًذ :  GPRSاسسبل اص طشيف سيستن 

GPRS ثَدى ًيبص ثِ ثشًبهِ اختظبطي خَد هشبّذُ ًوبيئذ  اسسبل هيذاسد ٍ شوب هيتَاًيذ ًتيجِ سا هستميوب دس ايٌتشًت .
كليِ ًمشِ ّب ثظَست هجبًي ٍ سجيستش شذُ دس اختيبس .استفبدُ اص ايي سيستن ثسيبس اسبى ثَدُ ٍ ّيچ ًيبصي ثِ تخظض ًذاسد

هحذٍدُ عولكشد دستگبُ دس توبم دًيب ٍ ًمبطي است كِ شوب اهكبى توبس تلفٌي ثب سيستن سا داشتِ ثبشيذ.شوب لشاس هيگيشد
 

MOVING SENSORحشكتي  ، ثِ هحض ّش گًَِ حشكت ٍ تكبى   پس اص فعبل ًوَدى سٌسَس
.دستكبُ هَليعيت  جغشافيبيي ٍ سبيش اطالعبت خَد سا ثشاي شوب اسسبل هيكٌذ

GEO FENCEلت هيتَاى هحذٍد هجبص حشكت سا ثشاي دستگبُ تعشيف ًوَد ٍ دستگبُ دس ايي حب
دس ايي حبلت دستگبُ هيتَاًذ ثعٌَاى . ثِ هحض ايٌكِ اص هحذٍدُ هَسد ًظش خبسج شذ هَلعيت خَد سا ثشاي شوب گضاسش هيكٌذ 

. يك دستجٌذ الكتشًٍيكي عول ًوبيذ

TRACK MONITORيض دستكبُ سا هيتَاى ثعٌَاى يك هيشٍفَى هخفي ًيض ثشاي شٌَد طذاي هحيط ى
. ثشاي ايي هٌظَس دستكبُ سا ثبيذ ثشًبهِ سيضي ًوَد. استفبدُ ًوَد ثذٍى ايٌكِ حبهل دستكبُ هتَجِ آى گشدد

ًفش هختلف 5شوبسُ تلفي ثشاي اسسبل اطالعبت دستگبُ ثشاي  5اهكبى تعشيف 
SMS 

. ثِ هشكض هيجبشذ HELP MEثشاي اسسبل هَلعيت شوب ثِ ٌّگبم اضطشاس SOSدستگبُ داساي كليذ 
لبثليت كٌتشل ًبهحذٍد سديبثْبي ًظت شذُ دس پلتفَسم تختظبطي ثطَس ّوضهبى ٍ هشبّذُ ّشذاس ّبي اسسبلي 

 

GPS BM  102 SD 

ON LINE TRACKER
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REF : 
GPS90-3 

 

GPS ONLINE TRACKER BM-AUTO 103

ثسيبس صيجب ٍ ظشيف ثشاي سديبثي ًب هحسَس ٍ پَششي ،ثب لبثليت اسسبل off line ة ٍ ON LINEدستگبُ سديبة ّوضهبى 
اي رخيشُ هسيش حشكت ثِ ٌّگبم دس طشيك ثب لبثليت ًظت كبست حبفظِ ثش 2ثب لبثليت اسسبل اطالعبت اص طشيك  2اطالعبت اص 

سين كبست ثطَس ّوضهبى ثظَست پشتيجبى،لبثليت كٌتشل سلِ الكتشيكي اص ساُ 2دستشس ًجَدى سيگٌبل جغشافيبيي لبثليت ًظت 
دٍس ثشاي لطع ٍ ٍطل كشدى پوپ ثٌضيي خَدسٍ،خبهَش كشدى خَدسٍ ٍيب كٌتشل ّش گًَِ ٍسيلِ الكتشيكي داخل خَدسٍ فمط ثب 

كَتبُ  يك پيبم 
SMS :، هَلعيت جغشافيبيي هحل استمشاس خَد سا پس اص  دس ايي حبلت دستگبُ پس اص ثشًبهِ سيضي لجلي

ّش توبس شوب ثب سيستن ٍ يب ثب ثشًبهِ سيضي لجلي دس صهبًْب ٍ ششايط لبثل تعشيف اص طشيك يك پيبم كَتبُ ثشاي شوب اسسبل هيذاسد 
. سيستن داساي ضشيت اهٌيتي ثسيبس ثبال هيجبشذ ٍ لبثليت سهض گزاسي است  ثِ لحبظ اهٌيتي ايي.

: فشهت هختلف هيتَاًذ ثشًبهِ سيضي گشدد 2اطالعبت اسسبلي دس 
 TEXT REPORT 

 

 GOOGLE MAP LINK هخظَص شبهل اطالعبت كبهل جغشافيبيي ٍ آدسس دّي آى
ثذيٌَسيلِ ثب يك كليك هيتَاى هَلعيت هحل استمشاس سا سٍي ًمشِ گَگل ثب ٍضَح ثبال ثشٍي .دس سبيت گَگل هپ 

.  هشبّذُ ًوَد  GPRSّض ثِ ايٌتشًت ثب سيستن كبهپيَتش ٍ يب تلفي ّبي ّوشا ُ هج
دس ايي سيستن دستگبُ اطالعبت خَد سا ثطَس پي دس پي اص طشيك استفبدُ اص ايٌتشًت دس ثبًذ :  GPRSاسسبل اص طشيف سيستن 

GPRS هبيئذاسسبل هيذاسد ٍ شوب هيتَاًيذ ًتيجِ سا هستميوب دس ايٌتشًت  ثَدى ًيبص ثِ ثشًبهِ اختظبطي خَد هشبّذُ ى .
كليِ ًمشِ ّب ثظَست هجبًي ٍ سجيستش شذُ دس اختيبس .استفبدُ اص ايي سيستن ثسيبس اسبى ثَدُ ٍ ّيچ ًيبصي ثِ تخظض ًذاسد

هحذٍدُ عولكشد دستگبُ دس توبم دًيب ٍ ًمبطي است كِ شوب اهكبى توبس تلفٌي ثب سيستن سا داشتِ ثبشيذ.شوب لشاس هيگيشد
 

MOVING SENSORحشكتي  ، ثِ هحض ّش گًَِ حشكت ٍ تكبى   پس اص فعبل ًوَدى سٌسَس
دستكبُ هَليعيت  جغشافيبيي ٍ سبيش اطالعبت خَد سا ثشاي شوب اسسبل هيكٌذ

GEO FENCEايي حبلت هيتَاى هحذٍد هجبص حشكت سا ثشاي دستگبُ تعشيف ًوَد ٍ دستگبُ  دس
دس ايي حبلت دستگبُ هيتَاًذ ثعٌَاى . ثِ هحض ايٌكِ اص هحذٍدُ هَسد ًظش خبسج شذ هَلعيت خَد سا ثشاي شوب گضاسش هيكٌذ 

. يك دستجٌذ الكتشًٍيكي عول ًوبيذ

TRACK MONITORهحيط ًيض  دستكبُ سا هيتَاى ثعٌَاى يك هيشٍفَى هخفي ًيض ثشاي شٌَد طذاي
. ثشاي ايي هٌظَس دستكبُ سا ثبيذ ثشًبهِ سيضي ًوَد. استفبدُ ًوَد ثذٍى ايٌكِ حبهل دستكبُ هتَجِ آى گشدد

ًفش هختلف   5شوبسُ تلفي ثشاي اسسبل اطالعبت دستگبُ ثشاي  5اهكبى تعشيف 
SMS 

 
. ثِ هشكض هيجبشذ HELP MEثشاي اسسبل هَلعيت شوب ثِ ٌّگبم اضطشاس SOSدستگبُ داساي كليذ 

لبثليت كٌتشل ًبهحذٍد سديبثْبي ًظت شذُ دس پلتفَسم تختظبطي ثطَس ّوضهبى ٍ هشبّذُ ّشذاس ّبي اسسبلي

 

GPS BM  AUTO 103 

ON LINE TRACKER
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  GPS ONLINE TRACKER BM-ANY  Water proofسيستم رديابي همزمان شخصي و خودرويي

ثسيبس صيجب ٍ ظشيف ثشاي سديبثي ًب هحسَس ٍ پَششي ،ثب لبثليت اسسبل off line ة ٍ ON LINEدستگبُ سديبة ّوضهبى 
ت ًظت كبست حبفظِ ثشاي رخيشُ هسيش حشكت ثِ ٌّگبم دس طشيك ثب لبثلي 2طشيك ثب لبثليت اسسبل اطالعبت اص  2اطالعبت اص 

ثب لبثليت ضذ آة   –دستشس ًجَدى سيگٌبل جغشافيبيي لبثليت 
SMS :، هَلعيت جغشافيبيي هحل استمشاس خَد سا پس اص  دس ايي حبلت دستگبُ پس اص ثشًبهِ سيضي لجلي

لجلي دس صهبًْب ٍ ششايط لبثل تعشيف اص طشيك يك پيبم كَتبُ ثشاي شوب اسسبل هيذاسد  ّش توبس شوب ثب سيستن ٍ يب ثب ثشًبهِ سيضي
. ثِ لحبظ اهٌيتي ايي سيستن داساي ضشيت اهٌيتي ثسيبس ثبال هيجبشذ ٍ لبثليت سهض گزاسي است .

: فشهت هختلف هيتَاًذ ثشًبهِ سيضي گشدد 2اطالعبت اسسبلي دس 
 TEXT REPORT 

 

 GOOGLE MAP LINK هخظَص شبهل اطالعبت كبهل جغشافيبيي ٍ آدسس دّي آى
كليك هيتَاى هَلعيت هحل استمشاس سا سٍي ًمشِ گَگل ثب ٍضَح ثبال ثشٍي ثذيٌَسيلِ ثب يك .دس سبيت گَگل هپ 

.  هشبّذُ ًوَد  GPRSكبهپيَتش ٍ يب تلفي ّبي ّوشا ُ هجْض ثِ ايٌتشًت ثب سيستن 
دس ايي سيستن دستگبُ اطالعبت خَد سا ثطَس پي دس پي اص طشيك استفبدُ اص ايٌتشًت دس ثبًذ :  GPRSاسسبل اص طشيف سيستن 

GPRS اسسبل هيذاسد ٍ شوب هيتَاًيذ ًتيجِ سا هستميوب دس ايٌتشًت  ثَدى ًيبص ثِ ثشًبهِ اختظبطي خَد هشبّذُ ًوبيئذ .
كليِ ًمشِ ّب ثظَست هجبًي ٍ سجيستش شذُ دس اختيبس .استفبدُ اص ايي سيستن ثسيبس اسبى ثَدُ ٍ ّيچ ًيبصي ثِ تخظض ًذاسد

توبم دًيب ٍ ًمبطي است كِ شوب اهكبى توبس تلفٌي ثب سيستن سا داشتِ ثبشيذهحذٍدُ عولكشد دستگبُ دس .شوب لشاس هيگيشد
 

MOVING SENSORحشكتي  ، ثِ هحض ّش گًَِ حشكت ٍ تكبى   پس اص فعبل ًوَدى سٌسَس
يعيت  جغشافيبيي ٍ سبيش اطالعبت خَد سا ثشاي شوب اسسبل هيكٌذدستكبُ هَق

GEO FENCE ُدس ايي حبلت هيتَاى هحذٍد هجبص حشكت سا ثشاي دستگبُ تعشيف ًوَد ٍ دستگب
ستگبُ هيتَاًذ ثعٌَاى دس ايي حبلت د. ثِ هحض ايٌكِ اص هحذٍدُ هَسد ًظش خبسج شذ هَلعيت خَد سا ثشاي شوب گضاسش هيكٌذ 

. يك دستجٌذ الكتشًٍيكي عول ًوبيذ

TRACK MONITOR دستكبُ سا هيتَاى ثعٌَاى يك هيشٍفَى هخفي ًيض ثشاي شٌَد طذاي هحيط ًيض
. ثشاي ايي هٌظَس دستكبُ سا ثبيذ ثشًبهِ سيضي ًوَد. استفبدُ ًوَد ثذٍى ايٌكِ حبهل دستكبُ هتَجِ آى گشدد

ًفش هختلف   5ُ ثشاي شوبسُ تلفي ثشاي اسسبل اطالعبت دستگب 5اهكبى تعشيف 
SMS

. ثِ هشكض هيجبشذ HELP MEثشاي اسسبل هَلعيت شوب ثِ ٌّگبم اضطشاس SOSدستگبُ داساي كليذ 
طَس ّوضهبى ٍ هشبّذُ ّشذاس ّبي اسسبليلبثليت كٌتشل ًبهحذٍد سديبثْبي ًظت شذُ دس پلتفَسم تختظبطي ة

 

GPS BM - ANY 

ON LINE TRACKER
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