
Toestemmingen en certificaten

Trackunit Raw is gemaakt voor een naadloze verbinding van alle 
soorten materieel en alle Trackunit diensten. Het is ontworpen 
om uw vloot te verbinden en samen met uw bedrijf te groeien.

Het instrument voor een 
volledige vlootverbinding

Trackunit Raw verzamelt alle gegevens 
die u nodig hebt om uw machinepark 
te beheren, ongeacht het machinetype. 
De digitalisering van uw machinepark 
begint hier.

Trackunit Raw wordt uitgevoerd door

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 voor interoperabiliteit 
en naleving van de globale 
industriële normen voor draadloze 
mobiele apparaten en mobiele 
netwerken.

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: IP67.
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Dit is Raw Een box, eindeloze 
mogelijkheden

Een eenvoudige 
oplossing

Trackunit biedt software die essentieel is voor uw 
bedrijf, maar zonder goede hardware en firmware is 
het van weinig waarde. Trackunit Raw sluit naadloos 
aan op alle soorten machines en materieel om 
waardevolle gegevens te verzamelen.

Trackunit Raw graaft recht in het DNA van de machine 
en grijpt alle gegevens die nodig zijn voor u om het 
potentieel van elke apparatuur ten volle te benutten.

Trackunit Raw is flexibel van ontwerp, zodat u nieuwe 
functies kunt toevoegen die de verzameling van 
machinegegevens vergroten.

De brede waaier van ingebouwde diensten is 
afgestemd op uw specifieke behoeften en vereisten en 
geeft u het precieze inzicht om uw machinepark tot in 
het kleinste detail te controleren. Niets wordt aan het 
toeval overgelaten met machinegegevens.

Trackunit Raw levert u machinegegevens van elk type 
apparatuur.

Het installatie- en opstartproces vergt minimale 
inspanning. Uw gehele machinepark wordt verbonden 
met hetzelfde telematica-apparaat ongeacht het type 
machine of het merk.

Simpeler dan dat wordt het niet.

Trackunit Raw is een robuust en 
veelzijdig telematica-apparaat 
dat een veilige en betrouwbare 
verbinding levert.

Toegang tot de juiste 
machinegegevens stelt een 
nieuwe standaard in voor proactief 
machineparkmanagement

Precisie en prestaties voor 
machines in alle vormen en maten

Afmeting en gewicht
Afmeting: 45,5 x 122,3 x 17,9 mm
Gewicht: 65 g (excl. kabel)

IP Firmware
ARM CORE Microprocessor
Softwaregestuurde CAN-afsluiting 120 ohm
3-assige bewegingssensor en hellingmeter
Temperatuursensor
Apparaatversleuteling

Gegevenspunten
Uitzenden van eigen gegevenspunten met een 
instelbare interval.
Bedrijfs-ID
Bewegingsinformatie
Batterijstatus
Transmissievermogen

Voeding
Voedingsspanning: 12-48 V DC
Max. spanningsbereik: 8-58 V DC
Ingang 1-4 max. spanning: 48 VDC
Back-upbatterij: Minimaal 720 mAh Li-ion
Stby zonder DualID II: 18 mA/12 V - 14 mA/24 V
Stby met DualID II: 31 mA/12 V - 22 mA/24 V
Laadverbruik: 225 mA/12 V - 115 mA/24 V
Oplaadtijd: 4 uur

Connectiviteit
LTE-M, NB-IoT met 2G GSM
Wereldwijde netwerkdekking
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Bluetooth 5.0 BLE

I/O
Digitale ingangen: 4 / Digitale uitgangen: 1
CAN-invoer: CAN High / CAN Low
CAN-ondersteuning: J1939/CAN-open
1-draads: DualID en temperatuursensor

Werktemperatuur
Temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C
Opslag: -30 °C tot +70 °C

Trackunit Raw

l: 45,7mm

h:
 12

2m
m


