
Godkännanden och certifieringar

Hantera åtkomst till maskiner med en PIN-kod, 
IPAF eller ett personligt ID-kort, så vet alltid vem 
som använder dina maskiner.

Säkerheten först

Individuell användarautentisering för 
maskinerna ger dig full åtkomst – och 
kontroll – över din flotta. Du vet vem som 
använder varje maskin och när.

Detta hjälper dig att uppfylla 
säkerhetsbestämmelser och säker 
prioritering på ett enkelt och säkert sätt.

CE
Överensstämmer med direktivet om 
förnybar energi 2014/53/EU enligt 
EU-försäkran om överensstämmelse.

FCC och IC
Produkten innehåller radiosändare 
certifierade enligt relevanta 
delar av CFR 47 och reglerna och 
bestämmelserna i Industry Canada.

Miljöklass
Miljötestad för användning i tunga 
lastbilar (SAE J1455) om fordon 
och terränggående maskiner. 
Skyddskaplingsklass: IP66K och 
IP69K.
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Skydda 
byggnadstillbehör 
från felhantering

Stöldskydd

Med DualID II är byggnadstillbehören säkrade med 
åtkomstkontroll för att minska obehörig användning 
och felhantering.

Maskiner kan endast användas av auktoriserad och 
utbildad personal, vilket resulterar i lägre olycksfall 
och mindre skador på byggnadstillbehör och 
omgivning.

Med Trackunit DualID får endast 
förhandsauktoriserad personal åtkomst till dina 
byggnadstillbehör – vilket omedelbart minskar stölder.

Allt som gör det krångligare för tjuvarna, gör 
maskinerna mindre stöldbegärliga. Om det inträffar 
en stöld, förhindrar åtkomstkontrollen tjuven från att 
slå på och använda stulna utrustning.

Förhindra olyckor

Stoppa stölder på direkten

Storlek och vikt
Storlek: 65 x 115 x 15,3 mm
Vikt: 159 g (inkl. kabel)

Knappsats
Numerisk knappsats PIN-kod

RFID-läsare
RFID-läsare 13,56 MHz

Anslutningar
Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC (inte alla typer)

UV-klass
ASTM D4329/D5870

Kabel och kontakt
3 m kabel som standard
M8-kontakt

Driftstemperatur
Temperaturintervall: -40°C till +85°C

Trackunit Raw: Stby utan 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 ställas in för att 
hantera åtkomst antingen med PIN-kod, 
ePAL, personligt ID-kort eller PAL-kort.
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Säkerhet

DualID II säkrar arbetsmiljöer och ökar säkerheten 
på arbetsplatsen genom att endast auktoriserade 
operatörer kan använda byggnadstillbehören. 

En säkrare arbetsplats innebär färre skador, minskad 
avbrottstid och ökad produktivitet.

Öka säkerheten på arbetsplatsen


