
Godkjenninger og sertifiseringer

Det spiller ingen rolle hva materialet 
opprinnelig var ment å skulle gjøre, 
for flåtefamilien din vil alltid være 
forbundet med Trackunit. 

CE
Oppfyller RED-direktiv 2014/53/EF 
som angitt i EU-samsvarserklæring

FCC og IC
Produktet inneholder radiosendere 
som er sertifisert i henhold til 
relevante deler av CFR 47 og 
Industry Canadas regler og 
forskrifter.

PTCRB
Sertifisert etter (North American 
Permanent Reference Document 03) 
for mobilkommunikasjon og regler 
for radioressursstyring.

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

Miljøklasse
Miljøtestet for bruk i tunge lastebiler 
(SAE J1455), som omfatter kjøretøy 
og terrenggående maskiner. 
Kapslingsbeskyttelsesklasse: IP66K 
& IP69K.
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En batteridrevet enhet som kan bruker til alt 
materiell i flåten, enten det har strøm eller ikke.

Gir kraft til 
materiell uten strøm

Spot



Fra tapt til funnet SporingBevegelsesdetektering

Spor maskiner og materiale hvor og når du vil.

Lokaliser maskiner og materiell ved å opprette 
intervaller for detektering. Du kan spore 1, 2, 3 eller 4 
ganger om dagen eller også annenhver dag – valget 
er ditt.

Det blir slutt på gjetting og leting etter maskiner 
og materiale. Med Trackunit Spot vet du alltid hvor 
utstyret ditt er. 

Slå på sporingsfunksjonen, og Trackunit Spot vil 
overføre data kontinuerlig. De neste 4 timene får du 
hele tiden posisjoner, slik at du kan følge og lokalisere 
materialet.

Etterpå vil sporingen automatisk bli deaktivert, og 
Trackunit Spot går tilbake til standardinnstillingene 
for å ivareta batterilevetiden.

Du vil alltid være den første som får vite om maskiner 
eller materiale flytter seg rundt uten tillatelse, og 
dermed har du full fontroll over utstyret døgnet rundt.

Når bevegelsesdetektering er aktivert, vil Trackunit 
Spot overføre data hvis det oppdages bevegelse, og 
fortsette å gjøre det hver time til utstyret står stille.

Å finne utstyret kan ofte 
sammenlignes med å finne en nål 
i en høystakk

Ved hjelp av sporing kan du følge og 
spore opp tapt materiale 

Med bevegelsesdetektering trenger 
du aldri å bekymre deg for tyveri eller 
uautorisert bruk

Størrelse og vekt
Størrelse: 121,6 x 53,3 x 32,2 mm 
Vekt: 150 g

Tilkobling
LTE-M1 / NB-IoT-nettverk
Nettverksdekning over hele verden
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS

Batteri og levetid
3,6V / 2 x 3,6Ah
LSP17500 20F litium-mangandioksid  
(Li-SOCl2-celler)
4000-5000 Ping ved normale driftsforhold

Sensorer
3-akset akselerometer med ultralav effekt

Miljømessig
IP-klasse: IP66K og IP69K (IEC 60529)
UV-resistent, UL94-V0 flammehemmende hus
Driftstemperatur: -30 til +60 °C

Trackunit Spot

Installasjonen av Trackunit Spot er gjort 
på et øyeblikk og er like enkel som å 
montere enheten på utstyret, maskinen 
eller materialet. Trackunit Spot har et 
utskiftbart batteri, så du kan spore 
utstyret uten avbrudd.

Visste du at ...
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