
Godkännanden och certifieringar

Trackunit Raw är gjord för att sömlöst ansluta alla typer av 
byggnadstillbehör och alla Trackunit-tjänster. Den är byggd 
för att ansluta din flotta och växa med din verksamhet.

Ger full uppkoppling 
för hela fordonsflottan

Trackunit Raw samlar in all data du 
behöver för att hantera din flotta 
oavsett maskintyp. Digitaliseringen av 
din flotta börjar här.

Trackunit Raw tillhandahålls av

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 för interoperabilitet 
och efterlevnad av globala 
branschstandarder för trådlösa 
mobila enheter och mobila nätverk.

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: IP67.
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Detta är Raw En box, gränslösa 
möjligheter

En enkel lösning

Trackunit erbjuder programvara som är nödvändig för 
din verksamhet, men utan  
gedigen maskinvara och fast programvara har 
den lite värde. Trackunit Raw ansluter alla typer av 
maskiner och byggnadstillbehör sömlöst och samlar 
in värdefull data.

Trackunit Raw går rakt in i maskinens DNA och tar 
fram alla maskindata som behövs för att kunna 
utnyttja utrustningens fulla potential.

Trackunit Raw är utformad flexibel vilket gör att du 
kan lägga till nya funktioner för att utöka insamlingen 
av maskindata.

Det stora urvalet inbyggda tjänster tillgodoser dina 
behov och ger dig precisa insikter för att styra din 
flotta in i minsta detalj. Ingenting lämnas åt slumpen 
med maskindata.

Trackunit Raw ger dig maskindata från alla 
utrustningstyper.

Installationen och startprocessen kräver minimal 
ansträngning. Hela din flotta ansluts till samma 
telematikenhet oavsett maskintyp och märke.

Det kan inte bli enklare.

Trackunit Raw är en robust och 
mångsidig telematikenhet 
som ger säkra och tillförlitliga 
anslutningsmöjligheter

Åtkomst till rätt maskindata 
sätter en ny standard för proaktiv 
flotthantering

Precision och prestanda för 
maskiner i alla former och storlekar

Storlek och vikt
Storlek: 45,5 x 122,3 x 17,9 mm
Vikt: 65 g (exkl. kabel)

IP Firmware
ARM CORE Microprocessor
Programvarukontrollerad CAN-avslutning 
120 ohm
3-axlig rörelse och lutningssensor
Temperatursensor
Enhetskryptering

Datapunkter
Sändning av konfidentiella datapunkter i ett 
konfigurerbart intervall.
Företags-ID
Rörelseinformation
Batteristatus
Sändareffekt

Effekt
Märkspänning: 12–48 VDC
Max. spänningsområde: 8–58 VDC
Ingång 1–4 max. spänning: 48 VDC
Reservbatteri: Minimum 720 mAh Li-ion
Stby utan DualID II: 18 mA/12V–14 mA/24V
Stby med Dual IDII: 31 mA/12V–22 mA/24V
Förbrukning: 225 mA/12V–115mA/24V
Laddningstid: 4 timmar

Anslutningar
LTE-M, NB-IoT w. 2G GSM
Worldwide network coverage
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS
Bluetooth 5.0 BLE

I/O
Digitala ingångar: 4 / Digitala utgångar: 1
CAN-ingångar: CAN High / CAN Low
CAN Support: J1939 / CAN Open
1-trådig: DualID och temperatursensor

Driftstemperatur
Temperaturintervall: -30°C till +60°C
Förvaring: -30°C till +70°C
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