
TomTom LINK 105

Liten enhet – stor inverkan

• Bränsleövervakning i realtid
• Rapportering av koldioxidutsläpp
• Rapporterar felkoder för fordons- och motordiagnostik
• Stöd av Active Driver Feedback
• Snabb installation till fordonets OBD-II-port
• Fungerar i kombination med en LINK-fordonsspårningsenhet

Minska bränslet, hantera CO2-utsläpp och håll dina fordon säkra på vägarna.

TomTom LINK 105-enheten är en liten enhet som är lätt att installera i ett lätt yrkesfordon via den 
vanliga OBD-II-porten. Den läser information från fordonets motor och rapporterar följande informa-
tion till WEBFLEET: 

• Bränsleförbrukning
• Kodioxidutsläpp
• Varvtal
• Växelanvändning
• Motorfelkoder

Om du ska minska kostnaderna – både de ekonomiska och de miljömässiga – för bränsleförbrukning 
och fordonsunderhåll behöver du kunskap för att fatta kloka beslut. TomTom LINK 105 ger den kun-
skapen via WEBFLEET. 
 
TomTom LINK 105 är ett lätt och effektivt sätt att inhämta viktiga fordonsdata. LINK 105 rapporterar 
viktig fordonsinformation som bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och motorfelkoder. WEBFLEET förser 
dig med användbara rapporter och statistikpaneler till stöd för beslutsfattande.



Mått 48 x 27,5 x 25 mm
1,9 x 1,1 x 1 inches

Vikt 18 g
0,63 ounces

Material Formsprutad plast
Uttag: PA
Enhet: PC/ABS-plast

Skyddsklass IP20

Strömförsörjning 12 V / 24 V (minimum 9 V till maximum 30 V)

Strömförbrukning  
(genomsnittliga värden)

Vid 14 V: normalt < 25 mA
Vid 28 V: normalt < 15 mA
Viloläge: normalt < 1 mA

Smältskydd Internt säkrad med 1 A, säkringen är inte återställn-
ingsbar eller utbytbar, säkringen får endast bytas av 
TomTom Telematics

Temperatur Operation: -30 °C till +70 °C / -22 °F till 158 °F

Förvaring -40 °C till +80 °C / -40 °F till +176 °F

Bluetooth™ Integrerad Bluetooth™ (klass 2)

Gränssnitt CAN-kompatibel med ISO15765
K-Line-kompatibel med ISO9141
K-Line-kompatibel med ISO14230

Tekniska data

Bränsleförbrukningsrapport
Bränsleförbrukningsrapporten ger en detaljerad översikt över hur mycket bränsle fordonen förbrukat 
per dag under den valda perioden.
 
OptiDrive-rapport
Övervaka körstilar för att tydligt se hur dina förare uppfyller kraven på säker och miljövänlig körning.
 
Medelanden om fordonsunderhåll
Bli varnad när dina fordon rapporterar felkoder. Få meddelanden i realtid om fordons diagnostiska 
felkoder (DTC) för att säkerställa att dina fordon är väl underhållna och säkra på vägarna.

Fordonsunderhållsrapport
Planera och kontrollera när dina fordon kräver ytterligare underhållsarbete.

All information presenteras för dig via WEBFLEET. WEBFLEET presenterar statistikpaneler så att du 
med ett ögonkast kan avgöra när du ska agera. Eller använda WEBFLEETs anpassningsbara rapporter 
för att analysera i större detalj och leta efter effektiviseringar.

Se alla bränslerelaterade nyckeltal med ett ögonkast på en lättläst statistikpanel. Upptäck trender och 
jämför resultat för att ta reda på om du behöver agera.
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