Smart Transport

AddSecure Asset Pro
Perävaunun paikannus ja lämpötilanvalvonta
AddSecuren Asset Prota käytetään kuormaautojen ja perävaunujen seurantaan ja sen
avulla toteutat myös lämpötilanvalvonnan.
Helposti asennettava laite lähettää sijainnin ja muut keskeiset tiedot CoDriver
Webofficeen, jossa tiedot on tarkasteltavissa. ladattava akku mahdollistaa tietojen
siirron myös perävaunu irroitettuna.

Säilytä katkeamaton kylmäketju
Lämpötilan valvontapalvelun avulla
varmistat, että kylmäketju pysyy
katkeamattomana. Se vaatii toimiakseen
vähintään kaksi lämpötila-anturia kuormatilaa kohti (tuloilma ja paluuilma)

Lämpötilatiedot kuljettajille ”Kuljettajan
Valvo tuotteiden lämpötilaa reaaliajassa.

lämpötilanvalvonta” -palvelun kautta.

For a safer and smarter world

Tärkeimmät ominaisuudet
GPS-paikannus, seuranta ja geofencing
Aloitus- ja lopetusraportit
Lämpötilanvalvonta
Kuljettajan lämpötilanvalvonta
(lisävaruste)
Helppo asennus
Yksikön pienen koon sekä langattomien
antureiden ansiosta asennus on helppoa. Kun
laite ei ole päällä, se ei lähetä radiosignaaleja
eikä sitä voi havaita. Liikkeelle lähdettäessä se
herää lepotilasta ja alkaa lähettää sijainteja.
Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää tehokkaasti
varastettujen perävaunujen jäljittämiseen.

Edut
Pieni koko, nopea ja helppo asentaa
Sijainnit ja lämpötilat ajoneuvojen kanssa
samassa kartassa (Co-Driver Weboffice)
Liityntä markkinoiden yleisimpiin
kylmäkuljetusyksiköiden dataloggereihin
Kilometritiedot GPS-sijaintien perusteella
Voidaan käyttää varastettujen
perävaunujen paikantamiseen
Kokoonpano
Asset Pro toimitetaan oletuksena vakiokokoonpanolla, joka optimoi akun käytön ja
reitin tarkkuuden. Siksi käyttäytyminen vaihtelee sen mukaan, oletko liikkeessä vai paikallaan tai onko se kytketty virtalähteeseen vai ei.
Sytytys on päällä (Virta)
Kun sytytysvirta on kytketty päälle, Asset Pro
lähettää ajon aikana sijainnin 2 minuutin välein ja jokaisessa merkittävässä käännöksessä. Paikallaan oltaessa se lähettää sijainnin
10 minuutin välein. 90 sekunnin paikallaan
olo kirjataan pysähdykseksi. Ajo vähintään 10
km/h nopeudella vähintään 10 sekunnin ajan
kirjataan liikkeellelähdöksi.
Sytysys ei ole päällä (Ei virtaa)
Kun akkuun ei syötetä virtaa, Laite lähettää
sijainnin 6 tunnin välein. Tällä asetuksella
akku kestää 4 viikkoa.

Tekniset tiedot
Mitat (mm):

57 x 88 x 14

Paino:

70 g

IP- luokka:

IP65 (vedenpitävällä kotelolla)

Anturi

G-anturi

GPS-antenni:

32 kanavaa, 159 dBm

GSM-kaistanleveys:

850/900/1800/1900 MHz

Tulot:

1 digitaalinen

Akku:

Ladattava litiumioniakku 1100 mAh Sähköteho 10 – 60 V DC

SIM-kortti:

Eurooppalainen kattavuus

Oheislaitteet:

Langallinen lämpötila-anturi
Langaton lämpötila-anturi (akulla, 3 vuotta)
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Käytä itsenäisiä antureita tai yhdistä
lämpötilaloggereihin
Käytä olemassa olevia tai AddSecuren
langallisia tai langattomia antureita
Käytä jopa kahdeksaa anturia.
Yhteensopiva kylmäkuljetusten
yleisimpien dataloggereiden kanssa.
Käytä jäähdytysyksiköistä saatavia
tietoja, kuten lämpötila ja kynnysarvot
(kun ne on kytketty suoraan loggeriin)
Kuljettaja näkee lämpötilatiedot
näytöllä lisäpalvelun ”Kuljettajan
lämpötilanvalvonta” kautta

