
Toestemmingen en certificaten

Ongeacht waarvoor uw 
materieel in de wieg is gelegd, 
uw machineparkfamilie zal altijd 
verbonden zijn met Trackunit. 

CE
Conform de RED Directive 2014/53/
EU zoals vermeld in de EU verklaring 
van overeenstemming

FCC en IC
Het product bevat radiozenders 
gecertificeerd volgens de relevante 
delen van CFR 47 en de regels en 
voorschriften van Industry Canada.

PTCRB
Gecertificeerd volgens (Noord-
Amerikaans permanent 
referentiedocument 03) voor 
protocollen voor het beheer 
van mobiele communicatie en 
radiohulpbronnen.

Automotive
E1-gecertificeerd als elektronische 
subeenheid (ESE) voor montage 
in voertuigen volgens R10 van de 
Verenigde Naties (VN). 

Milieuklasse
Getest op milieuvriendelijkheid voor 
gebruik in zware vrachtwagens (SAE 
J1455) voor voertuigen en off-road 
machines.  
Beschermingsklasse van de 
behuizing: IP66K en IP69K.
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Een eenheid op batterijen toepasbaar op al het aangedreven 
en niet-aangedreven materieel in uw machinepark.

Machtiging van 
niet-aangedreven 
materieel

Spot



Van verloren naar 
gevonden

TrackingBewegingsdetectie

Volg uw machines en materieel waar en wanneer u 
wilt.

Laat uw machines en materieel lokaliseren door het 
creëren van detectie-intervallen. Volg 1, 2, 3 of 4 keer 
per dag of zelfs elke seconde per dag - de keuze is 
aan u.

Niet meer gissen en zoeken naar machines en 
materieel. Met Trackunit Spot weet u altijd waar uw 
apparatuur is. 

Zet de tracking-functie aan en uw Trackunit Spot 
zal voortdurend gegevens verzenden. De komende 
4 uur krijgt u voortdurend posities, waardoor u uw 
materieel kunt volgen en lokaliseren.

Naderhand zal tracking automatisch worden 
uitgeschakeld en Trackunit Spot keert terug naar 
uw standaard instellingen om de batterijduur te 
besparen.

U zult altijd de eerste zijn die het weet als uw machine 
of materieel zonder toestemming beweegt, zodat uw 
apparatuur 24 uur per dag veilig is.

Wanneer bewegingsdetectie is ingeschakeld, zal 
Trackunit Spot gegevens overdragen wanneer er 
beweging wordt gedetecteerd en zal dit elk uur blijven 
doen tot uw materieel stilstaat.

Het vinden van uw apparatuur is 
vaak als het vinden van een naald 
in een hooiberg

Met tracking bent u in staat om 
uw verloren materieel te volgen en 
op te sporen 

Met bewegingsdetectie hoeft u 
zich geen zorgen meer te maken over 
diefstal of ongeoorloofd gebruik

Afmeting en gewicht
Afmeting: 121,6 x 53,3 x 32,2 mm 
Gewicht: 150 g

Connectiviteit
LTE-M1 / NB-IoT netwerk
Wereldwijde netwerkdekking
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS

Batterij & operationele levensduur
3,6V / 2 x 3,6Ah
LSP17500 20F lithium mangaanoxide  
(Li-SOCl2 batterijen)
4000-5000 pings onder normale 
bedrijfsomstandigheden

Sensoren
3-assige ultra laag-vermogen 
versnellingsmeter

Milieutechnisch
IP-klasse: IP66K en IP69K (IEC 60529)
UV-bestendig, UL94-V0 vlamvertragende 
behuizing
Bedrijfstemperatuur: -30 tot +60°C

Trackunit Spot

Installatie van Trackunit Spot wordt in een 
oogopslag gedaan en is even eenvoudig 
als het monteren van een apparaat op 
uw bedrijfsmiddel, machine or materieel. 
Trackunit Spot heeft een vervangbare 
batterij, zodat u uw apparatuur zonder 
onderbreking kunt volgen.

Wist u dat...
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