Smart Transport

AddSecure Asset Pro
Posisjonering / Trailerposisjonering og
temperaturovervåking.
AddSecure Asset Pro Asset brukes til sporing og
overvåkning av lasten i lastebiler og tilhengere.
Enheten installeres enkelt i kjøretøyet.
Derfra sender den posisjoner og annen viktig
informasjon til Co-Driver Weboffice, der du får
tilgang til dataene som samles inn ute i feltet.
Asset Pro har oppladbart batteri, slik at det
fortsatt kan overføres data i en periode når
tilhengeren er koblet fra, men kan også driftes
av aggregatet på tilhengeren separat.

Hold øye med temperaturen på lasten i sanntid.

Oppretthold en ubrutt kjølekjede
Gjennom tjenesten for temperaturovervåking
kan du sikre at kjølekjeden opprettholdes uten
avbrudd. Det anbefales minstto (2) temperatursensorer, eller at den er koblet til aggregatets
data:
Innløpsluft – hvilken temperatur kommer inn
til lasten?
Returluft – i hvor stor grad får lasten i seg 		
selv temperaturen til å øke eller synke?

La sjåførene dine holde øye med temperaturdataene
via tilleggstjenesten «Driver Temperature Monitoring».

For a safer and smarter world

Når Asset Pro ikke er, sender den ikke
radiosignaler, og da kan man ikke spore den opp
for å lokalisere den.
Når kjøretøyet settes i bevegelse, våkner enheten
og begynner å sende – noe som også betyr at den
kan brukes til å lokalisere stjålne lastebiler på en
effektiv måte.
Fordeler
Kompakt enhet som er rask og enkel å
Posisjoner og temperaturdata vises i samme
kart som oversikten over lastebilene
(Co-Driver Weboffice)

for reiseruten. Dette gjør at den fungerer
forskjellig avhengig av om kjøretøyet er i
bevegelse eller står stille, og om den er koblet
til strømforsyningen eller ikke.
Tenningen er på (tilkoblet strøm)
Når tenningen er på, sender Asset Pro
posisjonen hvert 2. minutt og når kjøretøyet er
i bevegelse. Hvis kjøretøyet ikke beveger seg,
sender den posisjonen hvert 10. minutt.
Når kjøretøyet har stått stille i 90 sekunder,
registreres det som et stopp. Når det har kjørt i
en hastighet på minst 10 km/t i minst 10 sekunder,
registreres det som en start.

Kompatibel med de vanligste dataloggerne for
kjøleenheter på markedet

Tenningen er ikke på (ikke tilkoblet strøm)

Samle inn data om kjørelengde basert på 		
GPS-posisjoner

AddSecure Asset Pro en posisjon hver 6. time.
Med denne innstillingen har batteriet en
selvstendig batteritid på 4 uker.

Kan brukes til å lokalisere stjålne lastebiler

Når Når enheten ikke får ekstern strøm, sender

Konfigurasjon
Asset Pro leveres med en standardkonfigurasjon
som optimaliserer batteribruken og presisjonen

Tekniske spesifikasjoner
Mål (mm):

57 x 88 x 14

Vekt:

70 g

IP:

65 (med vanntett deksel)

GPS-antenne:

32 kanaler, 159 dBm

GSM-båndbredder:

850/900/1800/1900 MHz

Innganger:

1 digital

Batteri:

Litium-ion oppladbart 1100 mAh 10–60 V likestrøm

SIM-kort:

Dekning i Europa

Tilbehør:

Både sertifiserte og ikke sertifiserte sensorer
Trådløs temperatursensor
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Enkel installasjon

