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C Security Systems lanserar uppladdningsbar tracker 
 
C Security Systems AB (CSEC) lanserar en uppladdningsbar tracker under november månad. Den 
kommer att få namnet Spåra PRO och blir ett komplement till den klassiska Spåran som i samband 
med lanseringen kommer att byta namn till Spåra CLASSIC. Med Spåra PRO blir det möjligt att 
skydda levande varelser och värdeföremål som kräver tätare uppdateringar.  
 
- Med Spåra PRO får vi ett komplett utbud av trackers som gör att vi kan möta alla kundbehov. Nu kan 
kunden själv välja vad som passar bäst, säger Johan Backer, Produktchef på CSEC. Den strömsnåla tekni-
ken som är kärnan i våra produkter följer givetvis med i Spåra PRO. Det uppladdningsbara batteriet är 
dessutom rejält tilltaget. Det gör att kunden tryggt kan använda sin tracker under flera veckor upp till 
månader mellan laddningarna. 
 
Medan Spåra CLASSIC laddas med utbytbara standardbatterier innehåller Spåra PRO ett uppladdnings-
bart batteri som laddas genom en USB-C kontakt. De yttre dimensionerna är desamma för båda trackers.  
Spåra CLASSIC är i första hand ett digitalt stöldskydd med en tracker-funktion för att återfinna stulna och 
borttappade värdeföremål. Spåra PRO har också digitalt stöldskydd men erbjuder dessutom tätare posit-
ionsuppdateringar och möjlighet till live-tracking.  
 
Spåra PRO är den tracker som kommer att användas i hundselen med solcellsladdning som CSEC lanse-
rar under första kvartalet 2022. Systemet är modulärt uppbyggt så den som köper en Spåra PRO kan i ef-
terhand komplettera med en hundsele. 
 
Bolaget lanserar samtidigt en motsvarande uppladdningsbar tracker till sitt skräddarsydda larm- och 
övervakningssystem för båtar. Den nya trackern kommer att kallas C-pod mini PRO och varianten med 
utbytbara batterier som har funnits på marknaden sedan ett drygt år tillbaka får namnet C-pod mini 
CLASSIC.  
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Om CSEC 
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska 
skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår 
affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensor-
system för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar. 


