
Godkendelse og certifikater

Uanset hvad dit materiel er 
lavet til, er hele din flåde altid 
forbundet med Trackunit. 

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.

PTCRB
Certificeret til (NAPRD 03) for 
styringsprotokoller for cellulær 
kommunikation og radiokapacitet.

Automotive
E1 certificeret som en Electronic 
Sub Assembly (ESA) for montering i 
køretøjer i henhold til United Nations 
(UN) R10. 

Miljøklasse
Miljømæssigt testet til brug i tunge 
lastbiler (SAE J1455) dækkende 
køretøjer og ikke-vejgående 
maskineri.  
Kapslingsklasse: IP66K og IP69K.

Trackunit Spot betjenes af:
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En batteridrevet enhed, som kan anvendes til alt 
strømdrevet og ikke-strømdrevet materiel i din flåde.

Styrkelse af  
ikke-strømdrevet 
materiel

Spot



Fra tabt til fundet SporingBevægelsesregistrering

Spor dine maskiner og dit materiel hvor som helst – 
når som helst.

Sørg for lokalisering af dine maskiner og dit materiel 
ved at oprette registreringsintervaller. Spor 1, 2, 3 eller 
4 gange dagligt, eller endda hver anden dag – valget 
er dit.

Undgå gætterier og søgninger efter maskiner og 
materiel. Med Trackunit Spot ved du altid, hvor dit 
udstyr befinder sig. 

Tænd for sporingsfunktionen, hvorefter din Trackunit 
Spot transmitterer data løbende. De næste 4 timer 
modtager du løbende positioner, som gør dig i stand 
til at følge og lokalisere dit materiel.

Sporingen deaktiveres derefter automatisk, 
hvorefter Trackunit Spot vender tilbage til dine 
standardindstillinger for at sikre batterilevetiden.

Tyverisikr dit udstyr døgnet rundt ved altid at vide, 
om din maskine eller dit materiel bevæger sig uden 
tilladelse.

Når bevægelsesregistrering er aktiveret, transmitterer 
Trackunit Spot data, hvis der registreres bevægelser, 
og den fortsætter med det hver time, indtil dit udstyr 
er holdt op med at bevæge sig.

At finde dit udstyr kan være lidt 
ligesom at finde en nål i en høstak

Med sporing kan du følge og spore 
dit bortkomne materiel 

Undgå tyveri og uautoriseret brug 
med bevægelsesregistrering

Størrelse og vægt
Størrelser: 121,6 x 53,3 x 32,2 mm 
Vægt: 150 g

Forbindelse
LTE-M1-/NB-IoT-netværk
Netværksdækning i hele verden
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS

Batteri og levetid
3,6 V/2 x 3,6 Ah
LSP17500 20F Lithiummanganoxid  
(Li-SOCl2-knapcellebatterier)
4000-5000 ping under normale driftsforhold

Sensorer
3-akset ultra-laveffekt accelerometer

Miljø
IP-klasse: IP66K og IP69K (IEC 60529)
UV-bestandigt, UL94-V0 flammehæmmende 
kabinet
Driftstemperatur: -30 til +60 °C 

Trackunit Spot

Installation af Trackunit Spot udføres på 
et split sekund og består udelukkende 
af at montere enheden på dit udstyr, 
din maskine eller dit materiel. Trackunit 
Spot har et udskifteligt batteri, så du 
kan spore dit udstyr uden afbrydelser.

Vidste du, at...
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