Godkjenninger og sertifiseringer
CE
Samsvarer med RED-direktivet 2014/53/EU
som angitt i EUs 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 i henhold til (North American
Permanent Reference Document 03)
for mobilkommunikasjon og
radioressursstyringsprotokoller.
Kjøretøy
E1-sertifisert som elektronisk underenhet
(Electronic Sub Assembly, ESA) for
montering i kjøretøy i henhold FN (UN) R10.
Miljøklasse
Miljøtestet for bruk i tunge lastebiler (SAE
J1455), som omfatter kjøretøy og maskiner
utenfor vei. Kapslingsbeskyttelsesklasse:
IP66K og IP69K.
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KOBLE SAMMEN
UTSTYR I ALLE
STØRRELSER
Trackunit Spot
En forbundet flåte består av mer enn bare
tungt maskineri. I dag øker antallet og
variasjonen av eiendeler konsekvent i
alle typer industrielle applikasjoner.
For å utnytte denne muligheten har
Trackunit laget Spot, som er en
batteridrevet enhet som kan brukes på alt
motordrevet og ikke-motordrevet utstyr i
flåten din.
Uansett hva utstyret ditt var født til
å gjøre, vil flåten din alltid være
sammenkoblet med Trackunit.

Fra mistet til funnet

B = 66 mm (2.59 in.)

L = 129,3 mm (5.1 in.)

Å finne aktivaene dine er ofte som å finne
en nål i en høystakk.
Spor maskiner og utstyr hvor som helst og når som
helst du måtte ønske.
La maskinene og utstyret bli lokalisert ved å opprette
deteksjonsintervaller. Spor 1, 2, 3 eller 4 ganger per
dag, eller til og med annenhver dag – valget er ditt.
Det er slutt på å gjette og lete etter maskiner og utstyr.
Med Trackunit Spot vet du alltid hvor eiendelene dine er.

Bevegelsesdeteksjon
H = 30,3 mm
(1.9 in.)

Med «bevegelsesdeteksjon» trenger du aldri være
bekymret for tyveri eller uautorisert bruk.
Du vil alltid være den første til å vite det hvis maskinen
eller utstyret flyttes uten tillatelse. Dette holder
aktivaene dine trygge og sikre døgnet rundt.
Når «bevegelsesdeteksjon» er aktivert, vil Trackunit Spot
melde fra hvis bevegelse oppdages, og det vil den gjøre
hver time helt til aktivaene dine står stille.

Trackunit Spot

Sporing

Størrelse og vekt
Størrelse: 66 x 129,3 mm / 2.59 x 5.1 in.
Vekt: 185 g / 6.25 oz

Med sporing kan du følge og spore opp utstyr du
har mistet.
Sporingsfunksjonen gjør Trackunit Spot til en
kontinuerlig sporingsenhet fra neste overføring. I de
neste fire timene får du kontinuerlig posisjon, slik at du
kan følge og finne utstyret ditt.
Sporing blir deaktivert automatisk, og Trackunit Spot
går tilbake til standardinnstillingene for å spare batteri.

Mobilnett og posisjon
TU500-1 2G: GSM/GPRS/EDGE: Quad-band
TU501-1 3G: GSM/GPRS/EDGE: Quad-band +
UMTS/HSPA+: Five-band
Posisjon: GPS, GLONASS, SBAS og Galileo.
Mobiltriangulering

Visste du at ...
Det er raskt og enkelt å
montere Trackunit Spot
enheten på dine maskiner eller
ditt utstyr. Du kan alltid bytte
batteri på Spot, og dette er like
enkelt som å montere den.

Sensorer
Tre aksers akselerometer. Temperatur.
Batteri
Gjennomsnittlig kapasitet 2000 overføringer.
Type Trackunit IP-celle.
Driftstemperatur
-40° til +70° / 40F til 158F

