Med visibilitet på arbetsplatsen och en
kristallklar översikt över byggnadstillbehör,
verktyg och tillbehör i alla formar och storlekar,
kommer du ett steg närmare en arbetsplats utan
driftsstopp.
Godkännanden och certifieringar
Bluetooth SIG
Licensierad som produkt med
Bluetooth SIG trademark.
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.
UL 94
Uppfyller standarden för säkerhet
för brandfarliga mekaniska
plastmaterial UL 94-V0.
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Trackunit Kin tillhandahålls av:

Trackunit Kin kopplar alla verktyg och tillbehör till samma
plattform som du redan känner till och ger smidig anslutning –
från handverktyg till tungt maskineri.

h: 54,5 mm

Trackunit Kin
Storlek och vikt

Storlek: 54.5 x 35 x 19.7 mm
Vikt: 25 g

Bluetooth 5.2 System On Chip (SoC)
Med stöd för 2.4 GHz Bluetooth 5.2
32-Bit ARM Cortex MCU
Låg systemenergiförbrukning
Over The Air Firmware Updates (OTA)

Datapunkter

l: 35mm

Sändning av konfidentiella datapunkter i ett
konfigurerbart intervall.
Företags-ID
Rörelseinformation
Batteristatus
Sändareffekt

Sensorer

3-Axlad accelerometer med ultralåg effekt

Utrustningsspårning
på plats
Få full synlighet för din utrustning
på hela byggplatsen och ha alltid
koll på var maskinen befinner sig
Att lokalisera utrustningar på jobbplatsen tar upp
värdefull tid på daglig basis när du letar efter
borttappade verktyg, byggnadstillbehör och tillbehör
i blindo.
Trackunit gör att du kan lokalisera din Kin-anslutna
utrustning exakt i din Trackunit Go-app på minuter, för
att ge dig rätt information direkt.

Nätverkseffekten
Trackunit Kin tar
anslutningsmöjligheterna inom
byggindustrin till nästa nivå
Frigör dig från branschstandarder genom att utnyttja
det snabbaste växande meshnätverket för anslutna
enheter i världen. Trackunit Kin körs på Trackunits
nätverk där den ansluter till tusentals enheter, vilket
gör det ännu lättare att hitta tillgångar som utrustats
med en Kin-sensor.
Genom att lägga till den självstärkande
nätverkseffekten som möjliggörs med anslutningar
via mobilnät och bluetooth, är Trackunit Kin ditt nästa
steg mot att minska avbrottstiden.

Komplett
utrustningsöversikt
Följ dina utrustningar överallt - även
när de lämnar jobbplatsen
Med Trackunit Kin är förlorade tillbehör och glömda
verktyg något som hör till det förflutna. Få synlighet
över hela flottan och anslutningsmöjligheter för att
integrera all utrustning för din flotthanteringslösning.
Med Trackunit får du veta att din utrustning befinner
sig på rätt plats. vid rätt tillfälle genom snabb
datahämtning i Trackunit Manager eller Trackunit Go.

Säkerhet

Sändningsmeddelanden skickas
okrypterade som konfidentiell information.
Alla BT-anslutningar använder AES128/256
med autentisering.

Batteri och operationell livslängd

3V / 950 mAh
Litiumjonbatteri (LiMnO2)
Upp till 5 års livslängd under normala
driftsförhållanden.

Antenn

TX-effekt: Maximum 10 dBm (10mW) EIRP
Frekvens: 2402 MHz - 2480 MHz
Siktlinjeräckvidd 400 meter

