
Godkendelser og certifikater

Trackunit Raw kan problemfrit forbinde alle typer 
materiel og alle Trackunit-services. Det er bygget til at 
forbinde din flåde og vokse med din virksomhed.

Katalysatoren for 
fuld flådetilkobling

Trackunit Raw indsamler alle de data, 
du har brug for til flådestyring, uanset 
maskintype. Digitaliseringen af din flåde 
starter lige her.

Trackunit Raw betjenes af

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 for interoperabilitet 
og overholdelse af globale 
branchestandarder for trådløse 
mobilenheder og mobilnetværk.

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: IP67.
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Det kan Raw En boks – uanede 
muligheder

Én enkelt løsning

Trackunit leverer software, der er afgørende for 
din virksomhed, men uden ordentlig hardware og 
firmware har det ikke den store værdi. Trackunit Raw 
tilsluttes problemfrit til alle typer maskiner og materiel 
for at indsamle værdifulde data.

Trackunit Raw går direkte ind i maskinens DNA og 
indsamler alle de data, der er nødvendige for, at du 
kan udnytte alt udstyrets potentiale fuldt ud.

Trackunit Raws fleksible design gør, at du kan tilføje 
nye funktioner, der øger indsamlingen af maskindata.

En lang række indbyggede tjenester, som er 
skræddersyet efter dine konkrete behov og krav, giver 
dig den præcise viden, der skal til, for at du kan styre 
din flåde ned til mindste detalje. Intet er overladt til 
tilfældighederne med maskindata.

Trackunit Raw forsyner dig med maskindata fra 
ethvert type udstyr.

Installation og opstartsproces helt uden besvær. Hele 
din flåde tilsluttes den samme telematikenhed, uanset 
maskintype eller mærke.

Enklere bliver det ikke.

Trackunit Raw er en robust og fleksibel 
telematikenhed, som giver sikre og 
pålidelige opkoblingsmuligheder Adgang til de rette maskindata 

sætter en ny standard for proaktiv 
flådestyring

Maskinpræcision og -præstation i 
alle former og størrelser

Størrelse og vægt
Størrelse: 45,5 x 122,3 x 17,9 mm
Vægt: 65 g (ekskl. kabel)

IP firmware
ARM CORE mikroprocessor
Software-styret CAN-annullering 120 ohm
3-akset bevægelses- og vippesensor
Temperatursensor
Kryptering af enhed

Datapunkter
Transmission af proprietære datapunkter på 
et konfigurerbart interval.
Virksomheds-ID
Bevægelsesoplysninger
Batteritilstand
Transmissonskraft

Strøm
Strømforsyning: 12-48 VDC
Maks. spændingsområde: 8-58 VDC
Indgang 1-4 maks. spænding: 48 VDC
Backup-batteri: Min. 720 mAh Li-ion
Standby uden DualID II: 18 mA/12V-14 
mA/24V
Standby med DualID II: 31 mA/12V-22 
mA/24V
Opladningsforbrug: 225 mA/12V-115mA/24V
Opladningstid: 4 timer

Forbindelse
LTE-M, NB-IoT m. 2G GSM
Netværksdækning i hele verden
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS
Bluetooth 5.0 BLE

I/O
Digitale indgange: 4/digitale udgange: 1
CAN-input: CAN High/CAN Low
CAN support: J1939/CAN Open
1-kabel: DualID og temperatursensor

Driftstemperatur
Temperaturrækkevidde: -30 °C til +60 °C
Opbevaring: -30 °C til +70 °C
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