Godkännanden och certifieringar
CE
Uppfyller direktiv 2014/53/EU (direktivet om
radioutrustning) såsom anges i EU-försäkran
om överensstämmelse.
FCC och IC
Produkten innehåller radiosändare, som är
certifierade enligt relevanta bestämmelser i
CFR 47 och Industry Canadas regler.
Miljöklass
Miljötestad för användning i tunga lastbilar
(SAE J1455) omfattande fordon och offroadmaskiner. Kapslingsklass: IP66K & IP69K

SÄKERHETEN
FÖRST
Trackunit DualID
Skydda både människa och maskin med
Trackunit DualID. Med individuell
användarverifiering för dina maskiner får
du full tillgång till och kontroll över
din fordonspark. Du vet vem som använder
varje maskin och när. Det gör det lättare
att följa säkerhetsbestämmelserna och
prioritera säkerheten på ett enkelt och
säkert sätt.

Kontakt
Trackunit AB
Sankt Eriksgatan 117
Stockholm, S-113 43
+46 313 04 56 11
info@trackunit.com
www.trackunit.com

Trackunit DualID hanteras via

Läs mer på www.trackunit.com
Copyright © 2020 Trackunit A/S. Med ensamrätt.

Förhindra olyckor och öka säkerheten på
arbetsplatsen.

Behåll det som är ditt utan att behöva låsa
några dörrar.

Med Trackunit DualID har du fullständig kontroll
över vem som har tillträde till din utrustning. Du kan
vara säker på att dina maskiner inte handhas av
obehörig personal utan rätt utbildning.

Trackunit DualID ger endast personal som erhållit
behörighet tillträde till dina maskiner – vilket
genast leder till lägre stöldrisk.

Besättningen på platsen kan känna sig trygga och
säkra, och din utrustning skyddas mot felaktig
hantering.

L = 85 mm (3.34 in.)

Stöldskydd
H = 10 mm
(0.39 in.)

Tillträdeskontroll

W = 55 mm (2.16 in.)

Allt som orsakar krångel för tjuvar gör det mindre
attraktivt att stjäla. Om en stöld ändå skulle
inträffa, sätter tillträdeskontrollen stopp för att
dina maskiner används och hanteras felaktigt.

L = 3000 mm
(118.11 in.)

Trackunit DualID
Storlek och vikt
Storlek: 55 x 85 x 10 mm / 2.16 x 3.34 x 0.39 in.
Vikt: 159 g / 5.6 oz (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

Visste du att...

Trackunit DualID kan ställas
in för att hantera tillträde
med antingen PIN-kod, IPAF
eller personligt ID-kort.

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

