
A LINK 240 egy belépő szintű járműkövető eszköz személygépjárművekhez és könnyű 

haszongépjárművekhez. Egyszerűen illessze a jármű OBD-II-csatlakozójába, és már indulhat is. Az 

eszköz segítségével kapcsolatban maradhat a járműparkjával, és azonosíthatja azokat a területeket, 

ahol lefaraghat a költségekből.  

LINK 240
KEZELJE JÁRMŰPARKJÁT A LEHETŐ LEGEGYSZERŰBB MÓDON 

ELŐNYÖK

MARADJON KAPCSOLATBAN JÁRMŰPARKJÁVAL  
• Mindig tudhatja, merre vannak a járművei, és merre jártak a járművezetők.
•  Egyszerű, segítséget nem igénylő beszerelés: a LINK 240 eszközt könnyedén csatlakoztathatja a 

jármű OBD-II aljzatán keresztül.
• Használja ki az erősebb lefedettség előnyeit az LTE-M és a GPRS technológia támogatásával.¹

MÉG HATÉKONYABBÁ TEHETI A JÁRMŰVEZETŐIT  
• Javítson a járművezetői teljesítményén és biztonságán a járművezetési stílus elemzésével.

CSÖKKENTHETI A KÖLTSÉGEIT 
•  Faragjon le az üzemeltetési költségekből az üzemanyag-fogyasztás és a járművezetési stílus 

nyomon követésével.
•  Minimalizálja a járművek állásidejét a meghibásodásokra vonatkozó azonnali riasztásokkal és a 

karbantartási értesítésekkel. 

KÉZBEN TARTHATJA JÁRMŰPARKJÁT ÉS VÁLLALKOZÁSÁT IS 
• Értesítést kaphat, ha a járművét az engedélye nélkül használják.
• Kezelje az adózással kapcsolatos kötelességeit sokkal könnyebben az automatikus vezetési napló segítségével.
• Az átfogó jelentések használatával azonosítsa a javításra szoruló területeket.

FUNKCIÓK

NYOMKÖVETÉS
Tekintse meg valós időben vagy egy kiválasztott időtartamban a járműparkja vezetési idejét, helyzetét és 
megtett távolságait. 

AZONNALI RIASZTÁSOK ÉS BALESET-ÉRZÉKELÉS
Értesítést kaphat, ha a jármű belép, illetve elhagy egy kijelölt területet, valamint balesetek esetén is.

A JÁRMŰPARK TELJESÍTMÉNYÉRŐL KÉSZÜLT JELENTÉSEK
Folyamatos hozzáférést kaphat a járművekről és a vezetőkről összeállított, átfogó jelentésekhez, például a 
fuvar és üzemanyag-fogyasztás alapján. 

JÁRMŰPARKKEZELÉS 
EGYSZERŰBBEN



FUNKCIÓK

MEGTETT TÁVOLSÁG ÁTTEKINTÉSE ÉS VEZETÉSI NAPLÓ-FUNKCIÓ
A megtett távolságok és a fuvar adatait csoportonként vagy a teljes 
járműparkra nézve is elemezni lehet egy kiválasztott időtartamra 
vonatkozóan. A vezetési napló szétválogatja a magánjellegű és az üzleti 
utakat, így egyértelműen áttekinthető a járműhasználat. 

A JÁRMŰPARK ÁLLAPOTÁNAK SZEMMEL TARTÁSA
A LINK 240 azonnal jelenti, ha a jármű diagnosztikai rendszere problémát 
észlel (például MIL-értesítések és DTC-k).2

JÁRMŰVEZETÉSI STÍLUS
Az OptiDrive 360 visszajelzést biztosít a járművezetési stílussal 
kapcsolatban, mindezt akár nyolc teljesítménymutató alapján.2

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
Tekintse meg a valós idejű és korábbi visszajelzéseket a járműparkja 
üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatban.

LEVÁLASZTÁS ALATTI ESEMÉNYEK
Azonnali értesítéseket kaphat, amikor a LINK 240 nincs csatlakoztatva az 
OBD-II-aljzathoz.

AKKUMULÁTOROS MŰKÖDTETÉS
A beépített akkumulátor kialakítása lehetővé teszi a LINK 240 
minimális nyomon követhetőségét, amikor az nem csatlakozik az OBD-
II-aljzathoz, és készenléti üzemmódban van.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek: 57 x 48 x 27 mm

Tömeg: 55 g

Tápfeszültség: 12 V / 24 V 
(min. 9 V – max. 30 V)

Üzemi hőmérséklet: 
-20 °C és +50 °C között

Védelmi osztály: IP20

Mobilhálózat: Integrált mobilhálózati 
modul LTE-M és GPRS technológiával. 
A microSIM csak a házat felnyitva 
hozzáférhető

GNSS: Integrált GNSS-antenna és 
GNSS-vevő

Újratölthető akkumulátor: 250 mAh-s, 
Li-ion-akkumulátor az üzemeltetéshez

Áram-/energiafogyasztás:  
14 V-nál:  
Jellemzően: < 70 mA / < 1 W 

Adatátvitel közben:  
< 170 mA / < 2,4 W

28 V-nál:  
Jellemzően: < 40 mA / < 1,1 W, 

Adatátvitel közben:  
< 110 mA / < 3,1 W

Készenlét: < 2 mA / < 0,03 W 

1  A helyi hálózati infrastruktúra elérhetőségétől függ.
2  A MIL-értesítések, a DTC-k és az OptiDrive 360 teljesítménymutatók mind a jármű/típus 

függvényében elérhetők, és kizárólag WEBFLEET (nem WEBFLEET LITE) előfizetéssel 
hozzáférhetők.  
MIL: Meghibásodás-visszajelző; DTC-k: Diagnosztikai hibakódok; OptiDrive 360 teljesítménymutatók: 
gyorshajtás, állandó sebesség, vezetési események, szabadon futás, alapjárat, zöld sebesség, 
üzemanyag-fogyasztás és sebességváltás.

OBD-II-csatlakozó 2 LED a rendszer és a 
csatlakozás állapotához

JÁRMŰPARKKEZELÉS 
EGYSZERŰBBEN


