
Godkännanden och certifieringar

Oavsett vad dina byggnadstillbehör 
är utformade för, kommer din flotta 
alltid att vara ansluten med Trackunit. 

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.

PTCRB
Certifierad enligt (North American 
Permanent Reference Document 
03) för cellulär kommunikation 
och protokoll för hantering av 
radioresurser.

Fordonsanpassning
E1-certifikat som elektronisk 
underenhet (ESA, Electronic Sub 
Assembly) för montering i fordon i 
enlighet med Förenta Nationerna 
(FN) R10. 

Miljöklass
Miljötestad för användning i tunga 
lastbilar (SAE J1455) om fordon 
och terränggående maskiner. 
Skyddskaplingsklass: IP66K och 
IP69K.
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En batteridrivenenhet som kan användas för alla eldrivna 
och icke-eldrivna byggnadstillbehör i din flotta.

Elektrifierar 
icke-eldrivna 
byggnadstillbehör

Spot



Från borttappad till 
upphittad

SpårningRörelsedetektering

Spåra dina maskiner och byggnadstillbehör var som 
helst och när som helst.

Lokalisera dina maskiner och byggnadstillbehör 
genom att skapa detekteringsintervall. Spåra 1, 2, 3 
eller 4 gånger om dagen eller varje varannan dag - 
valet är ditt.

Nu slipper du söka i blindo efter maskiner och 
byggnadstillbehör. Med Trackunit Spot vet du alltid 
var dina utrustningar är. 

Slå på spårningsfunktionen så kommer Trackunit Spot 
att kontinuerligt överföra data. De kommande fyra 
timmarna får du kontinuerligt positionsuppdateringar, 
vilket gör att du kan följa och lokalisera dina 
byggnadstillbehör.

Därefter kommer spårning automatiskt att inaktiveras 
och Trackunit Spot återgår till dina vanliga 
inställningar för att säkra batteriets hållbarhet.

Du kommer alltid att vara den första som vet om din 
maskin eller byggnadstillbehör flyttar utan tillåtelse, 
vilket håller dina utrustningar säkra dygnet runt.

När rörelsedetektering är aktiverad kommer Trackunit 
Spot att överföra data om rörelse och kommer att 
fortsätta göra det varje timme tills din utrustning står 
still.

Att hitta dina utrustningar är ofta 
som att hitta en nål i en höstack

Med spårning kan du följa och spåra 
dina förlorade byggnadstillbehör 

Med rörelsedetektering behöver 
du aldrig oroa dig för stöld eller 
obehörig användning

Storlek och vikt
Storlek: 121,6 x 53,3 x 32,2 mm 
Vikt: 150 g

Anslutningar
LTE-M1- / NB-IoT-nätverk
Worldwide network coverage
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS

Batteri och operationell livslängd
3.6V / 2 x 3.6Ah
LSP17500 20F litiummanganoxid  
(Li-SOCl2-celler)
4000-5000 Ping vid normala 
driftförhållanden

Sensorer
3-axlad accelerometer med ultralåg effekt

Miljö
IP-klass: IP66K och IP69K (IEC 60529)
UV-beständig, UL94-V0 flamskyddat hölje
Driftstemperatur: -30 till +60°C/-22 till +140°F

Trackunit Spot

Installation av Trackunit Spot går 
snabbt och är lika enkelt som att 
montera enheten på din utrustning, 
maskin eller byggnadstillbehör. 
Trackunit Spot har ett utbytbart batteri, 
så att du kan spåra dina utrustningar 
utan avbrott.

Visste du att...
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