
Godkjenninger og sertifiseringer

Administrer tilgang til maskiner med PIN-kode, IPAF 
eller et personlig ID-kort, så vet du alltid hvem som 
bruker maskinene dine.

Sikkerhet først

Personlig brukerautentisering for 
maskinene gir deg full tilgang til, og kontroll 
over flåten. Vit alltid hvem som bruker den 
enkelte maskin, og når det skjer.

Dette hjelper deg med å overholde 
sikkerhetsforskriftene og prioritere 
sikkerheten på en enkel og trygg måte.

CE
Samsvarer med RED-direktivet 
2014/53/EU som angitt i EUs 
samsvarserklæring.

FCC og IC
Produktet inneholder radiosendere 
som er sertifisert i henhold til 
relevante deler av CFR 47 og 
Industry Canadas regler og 
forskrifter.

Miljøklasse
Miljøtestet for bruk i tunge lastebiler 
(SAE J1455), som omfatter 
kjøretøy og anleggsmaskiner. 
Kapslingsbeskyttelsesklasse: IP66K 
& IP69K.
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Beskytt utstyret mot 
feilbruk

Tyveribeskyttelse

Med DualID II er ustyret sikret med adgangskontroll, 
slik at uautorisert bruk og feilbruk reduseres.

Maskiner kan kun betjenes av autorisert personell 
som har fått opplæring, noe som resulterer i lavere 
hendelsesfrekvens og mindre skader på utstyr og 
lokaliteter.

Med Trackunit DualID sikrer du at bare 
forhåndsautorisert personell får tilgang til maskiner 
og utstyr – slik at tyverier øyeblikkelig minimeres.

Alt som skaper vansker for tyver, gjør maskiner mindre 
attraktive å stjele. Hvis det skulle skje et tyveri, vil 
tilgangskontrollen hindre gjerningsmannen i å slå på 
og bruke det stjålne utstyret.

Forhindre ulykker

Stopp tyverier her og nå

Størrelse og vekt
Størrelse: 65 x 115 x 15,3 mm
Vekt: 159 g (inkl. kabel)

Tastatur
Numerisk tastatur for PIN-kode

RFID-leser
RFID-leser 13,56 MHz

Tilkobling
Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC (ikke alle typer)

UV-klasse
ASTM D4329/D5870

Kabel og kontakt
3 m lang kabel som standard
M8-kontakt

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

Trackunit Raw: Stby uten 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 konfigureres til å 
styre tilgang med enten PIN-kode, ePAL, 
personlig ID-kort eller PAL Card.

Visste du at ...
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Sikkerhet

DualID II sikrer arbeidsmiljøer og øker sikkerheten 
på arbeidsplassen ved å tillate kun autoriserte 
operatører å bruke utstyr. 

En sikrere arbeidsplass betyr færre skader, redusert 
nedetid og økt produktivitet.

Få bedre sikkerhet på 
arbeidsplassen


