
TomTom LINK 105

Malé zařízení – velký vliv

• Sledování paliva v reálném čase 
• Zprávy o množství vyprodukovaného uhlíku 
• Poskytuje hlášení kódů poruch diagnostiky vozidla a motoru 
• Podpora funkce Active Driver Feedback 
• Rychlá instalace do portu OBD-II ve vozidle 
• Funguje v kombinaci se zařízením pro sledování vozidel LINK

Snižte spotřebu paliva, ovlivněte vytváření uhlíkové stopy a zajistěte bezpečnost vašich vozidel na silnici.

Zařízení TomTom LINK 105 je malé zařízení, které snadno nainstalujte do užitkových vozidel pomocí 
standardního portu OBD-II ve vozidle. Snímá informace z motoru vozidla a poskytuje hlášení následu-
jících informací do aplikace WEBFLEET:

• Úspora paliva
• Emise uhlíku
• OTÁČKY ZA MINUTU
• Používání převodových stupňů
• Kódy poruch motoru

Pokud se chystáte snížit náklady – jak finanční, tak na životní prostředí – na spotřebu paliva a údržbu 
vozidla, potřebujete pro správná rozhodnutí správná data. Zařízení TomTom LINK 105 poskytuje tento 
přehled prostřednictvím aplikace WEBFLEET. 
 
data o vozidle. Zařízení LINK 105 poskytuje hlášení informací o vozidle, např. spotřebu paliva, emise 
uhlíku  kódy poruch motoru. Aplikace WEBFLEET poskytuje užitečná hlášení a panely, abyste mohli 
začít jednat.



Rozměry 48 x 27,5 x 25 mm
1,9 x 1,1 x 1 palců

Hmotnost 18 g 
0,63 uncí

Materiál Injekčně stříkaný plast
Konektor: PA
Tělo: polykarbonát/ABS

Třída ochrany IP20

Napájecí napětí 12 V / 24 V (minimum 9 V až maximum 30 V)

Spotřeba proudu  
(průměrné hodnoty)

Při 14 V: obvykle < 25 mA
Při 28 V: obvykle < 15 mA
Pohotovostní režim: obvykle < 1 mA

Ochrana pojistkou Interní pojistka 1 A, pojistku nelze resetovat ani 
vyměnit, pojistku smí vyměnit pouze společnost  
TomTom Telematics

Teplota Provoz: -30 °C až +70 °C / -22 °F až 158 °F

Skladování -40 °C až +80 °C / -40 °F až +176 °F

Bluetooth™ Integrovaný Bluetooth™ (třída 2)

Rozhraní CAN vyhovující normě ISO15765
K-Line vyhovující normě ISO9141
K-Line vyhovující normě ISO14230

Technické údaje

Hlášení spotřeby paliva
Hlášení spotřeby paliva poskytuje podrobný přehled o spotřebovaném palivu vozidly ve  
vybraném období.
 
Hlášení funkce OptiDrive
Sledujte styl jízdy, abyste mohli jednoduše kontrolovat bezpečné, efektivní a ekologicky  
zodpovědné řízení.
 
Upozornění na údržbu vozidla
Buďte připraveni, pokud vaše vozidlo hlásí kódy poruch. Získávejte upozornění v reálném čase o 
kódech poruch diagnostiky vozidla (DTC), abyste zajistili dobrou údržbu všech svých vozidel a jejich 
bezpečnost na silnici. 
 
Hlášení údržby vozidla
98 Plánujte a kontroluje, kdy je nutné odstavení vašeho vozidla z důvodu provedení údržby.

Všechny informace jsou prezentovány prostřednictvím aplikace WEBFLEET. Aplikace WEBFLEET posky-
tuje panely, které uvidíte okamžitě, takže víte, kdy máte začít jednat. Nebo použijte konfigurovatelná 
hlášení z aplikace WEBFLEET pro podrobnější analýzu a zlepšení efektivity.

Na snadno čitelném panelu okamžitě uvidíte důležité ukazatele související s palivem. Sledujte trendy a 
ukazatele výkonosti, abyste věděli, kdy máte začít jednat.
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