
Godkendelse og certifikater

Administrer adgang til maskiner med en PIN-kode, 
IPAF, eller et personligt ID-kort, så ved du altid, 
hvem der bruger dine maskiner.

Sikkerhed først

Individuel brugergodkendelse til maskiner 
giver dig fuld adgang til og kontrol over  
din flåde. Hav altid styr på, hvem der bruger 
en maskine, og hvornår.

Det hjælper dig med at overholde 
sikkerhedsbestemmelserne og sætte 
sikkerheden i højsædet på en enkel og  
tryg måde.

CE
I overensstemmelse med RED-
direktivet 2014/53/EU som angivet i 
EU-overensstemmelseserklæringen.

FCC og IC
Dette produkt indeholder 
radiosendere certificeret i henhold til 
relevante dele i CFR 47 og Industry 
Canadas regler og regulativer.

Miljøklasse
Miljømæssigt testet til brug i tunge 
lastbiler (SAE J1455) dækkende 
køretøjer og ikke-vejgående 
maskineri.  
Kapslingsklasse: IP66K og IP69K.
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Beskyt materiel mod 
forkert håndtering

Tyveribeskyttelse

Med DualID II er materiel sikret med adgangskontrol 
for at reducere uautoriseret brug og forkert 
håndtering.

Maskiner kan kun betjenes af autoriseret og uddannet 
personale, hvilket medfører lavere forekomst af 
ulykker og mindre skade på materiel og omgivelserne 
på stedet.

Trackunit DualID sikrer, at det kun er 
forhåndsgodkendt personale, der har adgang til 
materiel – hvilket minimerer tyveri øjeblikkeligt.

Alt, hvad der gør livet besværligt for tyve, gør 
maskinen mindre attraktiv at stjæle. Skulle tyveri 
opstå, forhindrer adgangskontrollen gerningsmænd i 
at tænde og bruge stjålet udstyr.

Undgå ulykker

Stop tyveri på stedet

Størrelse og vægt
Størrelser: 65 x 115 x 15,3 mm
Vægt: 159 g (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

Driftstemperatur
Temperaturrækkevidde: -40°C til +85°C

Trackunit Raw: Stby uden DualID II
10 mA/12V - 7 mA/24V

Trackunit Raw: Stby med DualID II
23 mA/12V - 15 mA/24V

Trackunit DualID

Trackunit DualID kan opsættes til at 
håndtere adgang med PIN-kode, ePAL, 
personligt ID-kort eller PAL Card.

Vidste du, at...
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Sikkerhed

DualID II sikrer arbejdsmiljøer og øger sikkerheden 
på arbejdsstedet ved kun at tillade autoriserede 
operatører at bruge materiel. 

En mere sikker arbejdsplads betyder færre 
personskader, reduceret nedetid og øget produktivitet.

Øg sikkerhed på jobstedet


