
Toestemmingen en certificaten

Beheer toegang tot machines met een pincode, IPAF, of een 
persoonlijke ID-kaart, waardoor u altijd weet wie uw machines gebruikt.

Veiligheid  
staat voorop

Individuele gebruikersverificatie voor 
machines geeft u volledige toegang tot en 
controle over uw machinepark. Weet altijd 
wie uw machine gebruikt, en wanneer.

Zo kunt u de veiligheidsvoorschriften 
naleven en op een makkelijke en veilige 
manier prioriteit geven aan veiligheid.

CE
Conform de RED Directive 2014/53/
EU zoals vermeld in de EU verklaring 
van overeenstemming.

FCC en IC
Het product bevat radiozenders 
gecertificeerd volgens de relevante 
delen van CFR 47 en de regels en 
voorschriften van Industry Canada.

Milieuklasse
Getest op milieuvriendelijkheid voor 
gebruik in zware vrachtwagens (SAE 
J1455) voor voertuigen en off-road 
machines.  
Beschermingsklasse van de 
behuizing: IP66K en IP69K.
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Bescherm het 
materieel tegen 
verkeerde omgang

Diefstalbeveiliging

Met DualID II is materieel beveiligd door 
toegangscontrole om ongeautoriseerd en verkeerd 
gebruik te verminderen.

Machines kunnen alleen door geautoriseerd en 
opgeleid personeel worden gebruikt, wat geringe 
ongevallenpercentages en minder schade aan het 
materieel en de omgeving ter plekke tot gevolg heeft.

Trackunit DualID staat alleen vooraf geautoriseerd 
personeel toegang tot het materieel toe, waardoor 
diefstal direct afneemt.

Alles wat voor ongemak zorgt bij dieven, zorgt ervoor 
dat machines minder interessant zijn om te stelen. 
Indien diefstal optreedt, voorkomt toegangsbeheer 
dat indringers de gestolen apparatuur kunnen 
inschakelen en gebruiken.

Voorkom ongevallen

Diefstal in de kiem smoren

Afmeting en gewicht
Afmeting: 65 x 115 x 15,3 mm
Gewicht: 159 g (incl. kabel)

Toetsenblok
Numeriek toetsenblok, pincode

RFID-lezer
RFID-lezer 13,56 MHz

Connectiviteit
Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC (niet alle types)

UV-klasse
ASTM D4329/D5870

Kabel en stekker
Standaard voorzien van een kabel van 3 m
M8-aansluiting

Werktemperatuur
Temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C

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

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

Trackunit DualID

Trackunit DualID kan worden ingesteld 
om de toegang te beheren met een 
pincode, ePAL, persoonlijke ID-kaart of 
PAL Card.

Wist u dat...
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Veiligheid

DualID II beveiligt de werkomgevingen en verhoogt de 
veiligheid op de werkplek door alleen geautoriseerde 
bedieners toe te staan tot het materieel. 

Een veiligere werkplek betekent minder letsel, minder 
arbeidstijdverkorting en een verhoogde productiviteit.

Verhoog de veiligheid op de werkplek 


