Godkendelser og certificeringer
CE
Opfylder RED Direktiv 2014/53/
EU som beskrevet af EU
Overensstemmelseserklæring.
FCC og IC
Produktet indeholder radio transmittere, der
er certificerede i henhold til de relevante
dele af CFR 47 og Industry Canada rules
and regulations.
Miljøklasse
Miljømæssigt testet til brug i tunge
køretøjer (SAE J1455) hvilket omfatter
køretøjer og offroad maskiner. Kabinet
beskyttelsesklasse: IP66K & IP69K

SIKKERHEDEN
FØRST
Trackunit DualID
Beskyt både maskine og fører med
Trackunit DualID. Individuel
brugergodkendelse til dine maskiner
sikrer dig fuld adgangskontrol til din
flåde. Du ved hvem bruger hver enkelt
maskine og hvornår.
Det hjælper dig med at overholde
sikkerhedsregulativer og prioritere
sikkerhed på en nem og sikker måde.

Kontakt
Trackunit A/S
Gasværksvej 24
9000 Aalborg
+45 96 73 74 00
info@trackunit.com
www.trackunit.com
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Behold hvad, der er dit uden at låse dørene.

Med Trackunit DualID har du fuld kontrol over, hvem
der får adgang til dine maskiner og dit udstyr. Du
kan vide dig sikker, at dine maskiner ikke bruges af
uautoriseret personale uden den rette oplæring.

Med Trackunit DualID har du fuld kontrol over,
hvem der får adgang til dine maskiner og dit
udstyr. Du kan vide dig sikker, at dine maskiner
ikke bruges af uautoriseret personale uden
den rette oplæring.

Det hjælper byggearbejderne med at føle sig sikre
og trygge, mens det på samme tid beskytter dit
udstyr mod ukorrekt håndtering.

L = 85 mm (3.34 in.)

Tyveribeskyttelse
H = 10 mm
(0.39 in.)

Adgangskontrol

W = 55 mm (2.16 in.)

Det hjælper byggearbejderne med at føle sig sikre
og trygge, mens det på samme tid beskytter dit
udstyr mod ukorrekt håndtering.

L = 3000 mm
(118.11 in.)

Trackunit DualID
Størrelse og vægt
Størrelse: 55 x 85 x 10 mm / 2.16 x 3.34 x 0.39 in.
Vægt: 159 g / 5.6 oz (inkl. kabel)
Tastatur
Numerisk tastatur med PIN-kode
RFID kortlæser
RFID kortlæser 13.56 MHz
Forbindelse
Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC ( ikke alle typer )
UV klasse
ASTM D4329/D5870
Kabel og stik
3 m kabel som standard
M8 stik

Vidste du, at...

Trackunit DualID kan sættes
op til brugerkontrol gennem
enten PIN-kode, IPAF eller
personligt ID-kort.

Driftstemperatur
Temperaturrækkevidde: -40°C til +85°C / -40F til +185F
Trackunit Raw: Stby uden Dual ID II
10 mA/12V - 7 mA/24V
Trackunit Raw: Stby med Dual ID II
23 mA/12V - 15 mA/24V

