
Godkendelser og certifikater

Trackunit Kin forbinder alt værktøj og tilbehør til den samme 
platform, som du allerede kender, og giver problemfri 
tilslutningsmuligheder – fra håndværktøj til Tier One-maskiner.

Hold øje med 
dit udstyr

Med fuld synlighed på arbejdspladsen og 
klart overblik over dit materiel, dit værktøj 
og dit tilbehør af alle slags og størrelser er 
du kommet et skridt tættere på at kunne 
arbejde helt uden nedetid.

Bluetooth SIG
Licenseret som et produkt med 
Bluetooth SIG-varemærket.

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.

UL 94
I overensstemmelse med standarden 
for brændbarhed af mekanisk 
plastmateriale UL 94-V0.
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Sporing af udstyr på 
arbejdspladsen

Komplet 
udstyrsoversigt

At finde frem til udstyr på arbejdsstedet er en daglig 
tidsrøver, når du skal lede efter mistet værktøj, 
materiel og tilbehør ud fra gætterier. 

Med Trackunit Kin kan du præcist lokalisere alt Kin-
forbundet udstyr i din Trackunit Go-app inden for få 
minutter, så du bliver ledt direkte til det, du har brug 
for.

Med Trackunit Kin hører mistet tilbehør og glemt 
værktøj fortiden til. Få en god oversigt over din flåde 
og tilslutningsmuligheder ved at integrere alt udstyr i 
din flådestyringsløsning. 

Trackunit Kin lader dig vide, at dine aktiver befinder 
sig, hvor de skal, når du har brug for dem, via hurtig 
hentning af data i Trackunit Manager eller Trackunit 
Go.

Gør dig fri af branchestandarderne ved at bruge 
det hurtigt voksende netværk af tilkoblede enheder 
over hele verden. Trackunit Kin kører på Trackunits 
netværk, hvor den tilsluttes tusindvis af enheder, 
hvilket gør det endnu nemmere at finde udstyr 
tilkoblet en Kin. 

Trackunit Kin er dit næste skridt på vej mod 
at eliminere nedetid, fordi den forbedrer den 
selvforstærkende netværkseffekt, aktiveret gennem 
mobil- og Bluetooth edge-forbindelsen.

Opnå fuld synlighed over dit udstyr 
på tværs af jobstedet, og vær aldrig i 
tvivl om, hvor en maskine befinder sig

Følg dine udstyr hvor som helst – 
selv når de forlader arbejdspladsen

Trackunit Kin tager 
tilslutningsmuligheder i 
byggebranchen til det næste niveau

Netværkseffekten

Størrelse og vægt
Størrelse: 54,5 x 35 x 19,7 mm 
Vægt: 25 g

Bluetooth 5.2 System On Chip (SoC)
2.4 GHz Bluetooth 5.2 understøttet support
32-bit ARM Cortex MCU
Energieffektivt system
Over The Air-firmwareopdateringer (OTA)

Datapunkter
Transmission af proprietære datapunkter på 
et konfigurerbart interval.
Virksomheds-ID
Bevægelsesoplysninger
Batteritilstand
Transmissonskraft

Sensorer
3-akset ultra-laveffekt accelerometer

Sikkerhed
Transmissionsbeskeder sendes ukrypterede 
som proprietær information.
Alle BT-forbindelser bruger AES128/256 med 
godkendelse.

Batteri og levetid
3V/950 mAh
Lithiummanganoxid (LiMnO2)
Op til 5 års levetid under normale 
driftsforhold.

Antenne
TX-effekt: Maks. 10 dBm (10 mW) EIRP
Frekvens: 2402 MHz - 2480 MHz
Sigtelinjerækkevidde 400 meter
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