
TomTom LINK 105

Lille enhed - stor virkning 
 
• Brændstofovervågning i realtid 
• Rapportering om CO2-udledning 
• Rapporterer diagnosticeringsfejlkoder for køretøj og motor 
• Understøttelse af Active Driver Feedback 
• Hurtig installation i køretøjets OBD-II-port 
• Fungerer sammen med en LINK-enhed til sporing af køretøjer

Reducer brændstofforbrug, administrer CO2-udledninger, og hold dine køretøjer sikre på vejen.

TomTom LINK 105-enheden er en lille enhed, der er nem at installere i et let erhvervskøretøj via 
køretøjets standard OBD-II-port. Den aflæser oplysninger fra køretøjets motor og rapporterer føl-
gende oplysninger til WEBFLEET:

• Effektiv udnyttelse af brændstof
• CO2-udledning
• RPM
• Brug af gear
• Motorfejlkoder

Hvis du vil reducere dine omkostninger - både de økonomiske og de miljømæssige - til brændstoffor-
brug og køretøjsvedligeholdelse, har du brug for viden til at tage smarte beslutninger. TomTom LINK 
105 giver dig denne viden via WEBFLEET. 
 
TomTom LINK 105 er en nem og effektiv metode til at skaffe sig vigtige køretøjsdata. LINK 105 
rapporterer køretøjsoplysninger som f.eks. brændstofforbrug, CO2-udledninger og motorfejlkoder. 
Med WEBFLEET får du adgang til nyttige rapporter og oversigter som beslutningsgrundlag for videre 
handling.



Mål 48 x 27,5 x 25 mm
1,9 x 1,1 x 1 tommer

Vægt 18 g 
0.63 ounces

Materiale Sprøjtestøbt plast 
Stik: PA 
Kabinet: PC/ABS

Beskyttelsesklasse IP20

Forsyningsspænding 12 V / 24 V (minimum 9 V til maksimalt 30 V)

Aktuelt forbrug (gennemsnitsværdier) Ved 14 V: typisk < 25 mA
Ved 28 V: typisk < 15 mA
Standby: typisk < 1 mA

Sikringsbeskyttelse Intern sikring med 1 A, kan ikke genindstilles eller 
udskiftes. Sikringen må kun udskiftes af TomTom 
Telematics

Temperatur Drift: -30 °C til +70 °C / -22 °F til 158 °F

Opbevaring -40 °C til +80 °C / -40 °F til +176 °F

Bluetooth™ Integreret BluetoothTM (klasse 2)

Grænseflader CAN-kompatibel til ISO15765
K-Line-kompatibel til ISO9141
K-Line-kompatibel til ISO14230

Tekniske data

Rapport over brændstofforbrug 
Rapport om brændstofforbrug indeholder en detaljeret oversigt over, hvor meget brændstof 
køretøjerne anvendte pr. dag i den valgte periode.

OptiDrive-rapport 
Overvåg kørselsadfærd for at få et klart billede af chaufførens indsats mht. sikker og miljømæssigt 
forsvarlig kørsel.
 
Meddelelser om vedligeholdelse af køretøj 
Bliv advaret, når køretøjet rapporterer fejlkoder. Få besked i realtid om køretøjets diagnosticerings-
fejlkoder (DTC’er) for at sikre, at dine køretøjer er ordenligt vedligeholdt og sikre under kørsel  
på vejen.

Rapport om vedligeholdelse af køretøj 
Planlæg og kontroller, når dine køretøjer skal undergå yderligere vedligeholdelsesarbejde.

Du bliver præsenteret for alle oplysninger via WEBFLEET. I WEBFLEET er der let overskuelige oversig-
ter, så du ved, hvornår du skal gribe ind. Du kan også bruge WEBFLEET’s konfigurerbare rapporter til 
at analysere forholdene nærmere og evt. finde muligheder for effektive forbedringer. 

Se alle brændstofrelaterede KPI'er med et enkelt blik på en letoverskuelig oversigt. Find tendenser og 
referencer for ydeevne for at finde ud af, om det er nødvendigt at skride ind.
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