ADMINISTRER
ALLE AKTIVER
LINK 340
OVERVÅG ALLE DINE AKTIVER OG KØRETØJER PÅ ÉT INTERFACE
Sammen med WEBFLEET giver LINK 340-sporingsenheden dig overblik over
dine aktivers positioner og anvendelser. Du kan overvåge alle tilsluttede aktiver
og køretøjer i din flåde på ét interface, hvilket giver dig mulighed for bedre at
administrere dine aktiver. Samtidig hjælper automatiske processer og meddelelser
dig med at reducere arbejdsmængden.

FORDELE
BEVAR ALTID KONTROLLEN
•	Underretter dig, når dit aktiv bliver flyttet, hvilket forhindrer uautoriseret brug og
giver dig mulighed for at reagere hurtigt i tilfælde af tyveri.
•	Minimer risikoen for tyveri, tab eller forkert placering af dine aktiver, når du kan
følge dem visuelt.

REDUCER ARBEJDSMÆNGDEN MED AUTOMATISK ADMINISTRATION
AF AKTIVER
•	Leverer positioner og automatiske rapporter om, hvordan dine aktiver anvendes.
• Sporer dine aktiver og din flåde på ét interface.
•	Forbedrer nøjagtigheden og effektiviteten i forbindelse med fakturering af
udlejning og bogføring af aktiver.

SPAR OMKOSTNINGER, OG FASTHOLD DINE AKTIVERS VÆRDI
•	Understøtter planlagte vedligeholdelsesopgaver og hjælper med at undgå kostbar
nedetid.

ADMINISTRER
ALLE AKTIVER
SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER

Mål:135 x 62 x 38 mm

SPOR OG OVERVÅG
Vis aktuelle positioner plus status for antal kørte kilometer og bevægelse
for at opnå en større forståelse af, hvordan dine aktiver anvendes.

Vægt: 189 g
Forsyningsspænding: 12 V/24 V
(min. 8 V til maks. 32 V) jævnstrøm

ØJEBLIKKELIGE ADVARSLER
Få besked, når status for et aktiv ændres, f.eks. hvis det kører ind i eller
forlader et defineret område, eller hvis der registreres en bevægelse.

SPORVISNING
Få visuelt overblik over hvor dine aktiver har befundet sig med
positionsopdateringer hvert femte minut på kortet.1

MEDDELELSER OM VEDLIGEHOLDELSE

Driftstemperatur:
-20 °C til +60 °C
Beskyttelsesklasse: IP 67
Mobilnetværk: Det mobile netværks
integrerede antenne og modul.

Planlæg og administrer nemt vedligeholdelsesaktiviteterne baseret på
kilometertælleren, motortimer eller datoen for sidste vedligeholdelse.

• LTE-M B3/B8/B20
• EGPRS 900/1800MHz

RAPPORT FOR ANVENDELSE AF AKTIV

GPS: Integreret GPS-antenne og
GPS-modtager

Få adgang til rapporter om dine aktiver døgnet rundt, herunder aktuel
position, tur, vedligeholdelse, adresse/position og inputrapporter
(f.eks. status for trailerdør).

DAGLIGT ÅNDEDRAGS TJEK AF DINE AKTIVER
Det indbyggede batteri i LINK 340 giver dig mulighed for at spore dit
aktivs position én gang pr. dag. 2

Genopladeligt batteri: Litium-ionbatteri, 3,7 V, 5800 mAh
Digital input: 4 negative trigger input

MOTORTIMER
Få en bedre forståelse af dine maskiner ved at overvåge motorens
driftstid (motortimer).

1	Sporvisning angiver ikke den helt nøjagtige rute,
aktivet er kørt..

SAMMENKOBLING

2	Fås i en maksimal periode på 90 dage, når LINK
340-batteriet er fuldt opladet. Når aktivet er i brug,
er sporingsfrekvensen 1 position hvert 5. minut.

Hvis dit køretøj også er udstyret med en LINK-sporingsenhed, kan
koblede aktivoplysninger vises automatisk på kortet for både køretøjer
og aktiver. Dermed kan du let identificere, hvilket aktiv der er forbundet
med hvilket køretøj.

18 PIN-interface

Strøm-indikator
/ GPS-indikator / CEL-indikator

