
TomTom LINK 105

Niewielkie urządzenie — ogromna zmiana

• Monitorowanie zużycia paliwa w czasie rzeczywistym
• Raportowanie emisji CO2
• Zgłaszanie diagnostycznych kodów błędów pojazdu i silnika
• Obsługa funkcji Active Driver Feedback
• Szybki montaż poprzez podłączenie do portu OBD-II pojazdu
• Działa we współpracy z urządzeniem LINK do śledzenia pojazdów

Zmniejsz zużycie paliwa, kontroluj emisję CO2 i zapewnij swoim pojazdom bezpieczeństwo na drodze.

TomTom LINK 105 to niewielkie, łatwe w montażu urządzenie, z którego można korzystać w samo-
chodach dostawczych po podłączeniu do portu OBD-II. Urządzenie odczytuje z silnika i przesyła do 
usługi WEBFLEET:

• KZużycie paliwa
• Emisja CO2
• OBR./MIN
• Zmiany biegów
• Kody błędów silnika

Aby ograniczyć obciążenie — zarówno finansowe, jak i środowiskowe — wynikające ze zużycia 
paliwa i serwisowania pojazdów, potrzebne są szczegółowe informacje, na podstawie których 
można podejmować przemyślane decyzje. Urządzenie TomTom LINK 105 zapewnia te informacje za 
pośrednictwem usługi WEBFLEET. 
 
TomTom LINK 105 to prosty i skuteczny sposób na pozyskiwanie ważnych danych o pojeździe. 
Urządzenie LINK 105 zapewnia dane o pojeździe, w tym informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2 
oraz kody błędów dotyczące problemów z silnikiem. W ramach usługi WEBFLEET można otrzymywać 
przydatne raporty i wykresy pozwalające podejmować konieczne kroki.



Rozmiary 48 x 27,5 x 25 mm
1,9 x 1,1 x 1 cal

Masa 18 g
0,63 uncji

Materiał Plastik formowany wtryskowo
Złącze: PA
Korpus: poliwęglan/ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Klasa ochrony IP20

Zasilanie 12 V / 24 V (min. 9 V; maks. 30 V)

Pobór energii elektrycznej  
(wartości średnie)

Przy 14 V: zwykle <25 mA
Przy 28 V: zwykle <15 mA
Tryb gotowości: zwykle <1 mA

Bezpieczniki Wewnętrznie połączone z bezpiecznikiem 1 A; bez-
piecznik bez możliwości zresetowania lub wymiany; 
wymiana wyłącznie przez zespół TomTom Telematics.

Temperatury Podczas pracy: od -30°C do +70°C / od -22 °F do 158°F

Podczas przechowywania od - 40°C do +80°C / od -40°F do +176°F

Bluetooth™ Wbudowana funkcja Bluetooth™ (klasa 2)

Interfejsy CAN zgodny z ISO15765
K-Line zgodny z ISO9141
K-Line zgodny z ISO14230

Dane techniczne

Raport dotyczący zużycia paliwa
Raport dotyczący zużycia paliwa zawiera szczegółowe dane o dziennym zużyciu paliwa przez pojazdy 
w wybranym okresie.
 
Raport OptiDrive
Monitoruj zachowanie na drodze, aby przekonać się w prosty sposób, czy kierowcy poruszają się w 
bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.
 
Powiadomienia o konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych
Otrzymuj powiadomienia o zgłaszanych kodach błędów. Otrzymuj w czasie rzeczywistym powiadom-
ienia o diagnostycznych kodach błędów pojazdu, by mieć pewność, że konserwacja pojazdu prze-
biega prawidłowo, a pojazd jest bezpieczny na drodze.

Raport serwisowy pojazdu
Planuj czynności konserwacyjne pojazdu i sprawdzaj ich terminy.

Wszelkie informacje są przesyłane do użytkownika za pośrednictwem usługi WEBFLEET. Usługa  
WEBFLEET generuje czytelne wykresy umożliwiające szybkie podejmowanie niezbędnych kroków. 
Istnieje także możliwość korzystania z raportów usługi WEBFLEET, które można dostosować do 
własnych preferencji. Raporty umożliwiają szczegółową analizę danych i poprawę wydajności.

Z łatwością sprawdzaj na czytelnym wykresie wszystkie najważniejsze wskaźniki wydajności 
powiązane z paliwem. Poznawaj trendy i porównuj wydajność, aby wiedzieć, kiedy podjąć odpowied-
nie działania.
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