
TomTom LINK 105

Um equipamento pequeno - um grande impacto

• Monitorização de combustível em tempo real
• Relatórios de pegada de carbono
• Apresenta códigos de diagnóstico de anomalias do motor e do veículo
• Instalação rápida para a porta OBD-II do veículo
• Szybki montaż poprzez podłączenie do portu OBD-II pojazdu
• Funciona em conjunto com um equipamento de seguimento do veículo LINK

Reduza o consumo de combustível, faça a gestão das emissões de CO2 e mantenha os seus veículos na estrada em segurança.

O equipamento TomTom LINK 105 é um equipamento pequeno e fácil de instalar em veículos co-
merciais ligeiros através da porta padrão OBD-II do veículo. Este analisa a informação do motor do 
veículo e envia essa informação para o WEBFLEET:

• Eficiência de combustível
• Emissões de carbono
• RPM
• Utilização das mudanças
• Códigos de problemas do motor

Se pretende reduzir os custos, quer em termos financeiros, quer ambientais, relativos ao consumo de 
combustível e à manutenção do veículo, precisa dos conhecimentos certos para tomar decisões mais 
inteligentes. O TomTom LINK 105 disponibiliza esta informação através do WEBFLEET. 
 
O TomTom LINK 105 é uma forma fácil e eficaz de obter dados importantes sobre o veículo. O LINK 
105 disponibiliza informações sobre, por exemplo, consumo de combustível, emissões de CO2  e 
códigos de problemas do motor. O WEBFLEET disponibiliza relatórios e painéis de controlo úteis para 
saber quando agir.



Dimensões 48 x 27.5 x 25 mm

Peso 18 g

Material Plástico moldado por injeção
Conetor: PA
Estrutura: PC/ABS

Classe de proteção IP20

Tensão de alimentação 12 V / 24 V (mínimo de 9 V a máximo de 30 V)

Consumo de energia (valores médios) Com 14 V: geralmente < 25 mA
Com 28 V: geralmente < 15 mA
Em espera: geralmente < 1 mA

Proteção dos fusíveis Protegida internamente com um fusível de 1 A; não 
fazer a reposição nem substituir o fusível; o fusível só 
deve ser substituído pela TomTom Telematics

Temperatura Funcionamento: -30 °C a +70 °C

Armazenamento -40 °C a +80 °C

Bluetooth™ Bluetooth™ integrado (classe 2)

Interfaces CAN em conformidade com a ISO15765
K-Line em conformidade com a ISO9141
K-Line em conformidade com a ISO14230

Dados técnicos

Relatório de consumo de combustível 
O Relatório de consumo de combustível fornece uma descrição geral detalhada de quanto combustív-
el os veículos utilizaram por dia no período selecionado.
 
Relatório OptiDrive
Controle o comportamento de condução dos condutores, para verificar claramente o desempenho 
destes em termos de segurança e responsabilidade ambiental da condução.
 
Notificações de manutenção do veículo
90 Seja alertado quando os veículos indicarem códigos de problemas. Receba notificações em tempo 
real dos códigos de diagnóstico de anomalias de um veículo, para se certificar de que os seus veículos 
estão em bom estado de manutenção e seguros na estrada.

Relatório de manutenção do veículo
Planeie e verifique quando tem de realizar a manutenção dos veículo.

Todas as informações são apresentadas através do WEBFLEET. O WEBFLEET disponibiliza imediata-
mente os painéis de controlo, para saber quando tem de agir. Também pode utilizar os relatórios 
configuráveis do WEBFLEET para realizar análises mais detalhadas e procurar melhorar a eficiência.

onsulte rapidamente todos os indicadores de desempenho relacionados com o combustível num pai-
nel de controlo fácil de ler. Verifique as tendências e o desempenho de referência para saber se tem 
de realizar alguma ação.
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