
LINK 240 är en grundläggande fordonsspårningsenhet för bilar och lätta yrkesfordon. Det enda du 
behöver göra för att använda den är att ansluta den till OBD-II-standardkontakten i fordonen. Den 
håller dig uppkopplad till vagnparken och ger detaljerade insikter i fordonsdata så du kan kartlägga 
möjliga kostnadsbesparingar.

LINK 240
HANTERA VAGNPARKEN PÅ DET ENKLA SÄTTET 

VAGNPARKS-
HANTERING PÅ 
ETT ENKELT SÄTT

FÖRDELAR

HÅLL ENKELT KONTAKT MED VAGNPARKEN  
• Få information om var dina fordon befinner sig och var dina förare har varit.
• Enkel installation: Det enda du behöver göra är att ansluta LINK 240-enheten i OBD-II-porten på fordonen.
• Dra nytta av den starka täckningen för datatrafik genom stödet för LTE-M och GPRS.1

GÖR FÖRARNA MER EFFEKTIVA  
• Förbättra förarnas prestation och säkerhet med hjälp av körstilsanalys.

MINSKA KOSTNADERNA 
• Använd detaljerade och uppdaterade fordonsdata för att få ut mesta möjliga av din vagnpark.
• Minska kostnaderna genom att övervaka bränsleförbrukning, bränslenivå och körstil.
•  Minska kostnaderna med omebelbara varningar vid funktionsfel och automatiska 

underhållsmeddelanden. 

KONTROLLERA VAGNPARKEN OCH VERKSAMHETEN  
• Få meddelanden när ett fordon används utan tillåtelse.
• Hantera skatteansvaret på ett enkelt sätt med hjälp av automatiska körjournaler.
• Använd de omfattande rapporterna till att identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar.

FUNKTIONER

SPÅRNING OCH SÖKNING
Visa körtider, körsträckor och platser i realtid eller för en vald tidsperiod för vagnparken. 

DIREKTVARNINGAR OCH KROCKAVKÄNNING
Få meddelanden när fordon åker in i eller ut ur angivna områden och när olyckor inträffar.

VAGNPARKSRAPPORTER
Få tillgång till omfattande fordons- och förarinformationsrapporter, som rese- och 
bränsleförbrukningsrapporter, dygnet runt. 



FUNKTIONER

KÖRSTRÄCKEÖVERSIKT OCH KÖRJOURNALSFUNKTIONER
Du kan analysera körsträcke- och resedata per grupp eller för hela 
vagnparken för en vald tidsperiod. Resedata med verklig mätarställning 
ger korrekt uppdelning i privata resor och tjänsteresor vilket ger en tydlig 
översikt över fordonsnyttjandet. 2 

ÖVERVAKA VAGNPARKENS STATUS
LINK 240 rapporterar händelser i fordonets diagnostiksystem som 
indikatormeddelanden (MIL) och diagnostikfelkoder (DTC3). Automatiska 
påminnelser hjälper dig passa serviceinternallen.

KÖRBETEENDE
Du kan använda OptiDrive 360 till att få körstilsinformation för upp 
till åtta prestationsindikatorer.2 

BRÄNSLENIVÅ OCH -FÖRBRUKNING
Läs av information om bränsleanvändning för vagnparken, både 
historik och i realtid.

INFORMATION NÄR ENHETER KOPPLAS BORT
Få information omedelbart när LINK 240-enheten tappar kontakt/
rycks ut från OBD-II-porten.

BATTERIDRIFT
Tack vare det interna batteriet går det att spåra LINK 240-enheten 
när den kopplas bort från OBD-II-porten och är i viloläge.

SPECIFIKATIONER

Mått: 57 x 48 x 27 mm

Vikt: 55 g

Strömförsörjning: 12 V/24 V 
(min 9 V till max 30 V)

Temperatur vid drift: 
-20 °C till +50 °C

Skyddsklass: IP20

Mobilnät: Integrerad modul för 
mobilnät med LTE-M och GPRS-
teknik. Micro-SIM åtkomlig bara med 
öppen kortplats

GNSS: Integrerad GNSS-antenn och 
GNSS-mottagare

Laddningsbart batteri:  
Ett litiumjonbatteri på 250 mAh 
används som driftbatteri

Ström/energiförbrukning:  
Vid 14 V:  
Normalt: < 70 mA/< 1 W 

Vid dataöverföringar:  
< 170 mA/< 2,4 W

Vid 28 V:  
Normalt: < 40 mA/< 1,1 W 

Vid dataöverföringar:  
< 110 mA/< 3,1 W

Viloläge: < 2 mA/< 0,03 W 
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1  I mån av utbyggd infrastruktur i de lokala näten.
2  Bränsleförbrukning, bränslenivå och automatisk påmminnelse om service stöds i WEBFLEET med 

ECO-tariffen för supportade märken och modeller.
3  Om funktionsindikatormeddelanden, diagnostikfelkodsmeddelanden och OptiDrive 360-nyckeltal 

är tillgängliga eller inte beror på fordonet och modellen. De är endast tillgängliga med 
WEBFLEET-abonnemang (inte WEBFLEET LITE). MIL: funktionsindikatormeddelanden. DTC: 
diagnostikfelkodsmeddelanden. Nyckeltal för OptiDrive 360: fortkörning, konstant hastighet, 
körhändelser, motorbromsning, tomgångskörning, grön hastighet, bränsleförbrukning och växling.

OBD-II-kontakt Två LED-lampor för system- 
och nätverksstatus


