Brands of the BPW Group

SERVICE
PosMonitor
satelitsporing
GeoFencing
kilometerregistrering
vægtanalyse
koblingsstatus
EBS alarm

EBSMonitor
Pos Monitor

+

kørselsanalyse
trailerovervågning
slidtageindikation

Pos Monitor besvarer spørgsmål
om din trailers fordele, eksempelvis:

EBS Monitor besvarer spørgsmål
om din trailers fordele, eksempelvis:

»»Hvor er køretøjet lige nu?
»»Hvor var køretøjet før?
»»Hvornår er køretøjet startet?
»»Hvornår er køretøjet ankommet?
»»Hvor længe var køretøjet undervejs?
»»Hvor længe har køretøjet stået stille?
»»Hvilken hastighed har køretøjet haft?

»»Hvordan udnyttes min flåde?
»»Hvornår blev materierielet brugt og på
hvilken måde?

»»Hvad er den tekniske status på mit
materiel?

Modul service

TC TRAILER GATEWAY

For at tilpasse dine operationelle behov, findes der en række af ekstra moduler, som alle
giver mulighed for øget funktionalitet. Disse ekstra moduler understøttes af udvidede
analyseværktøjer i softwaren.

Den fleksible Telematik løsning til påhængskøretøjer

»»Modulært set-up til eftermontering
»»Flere funktioner ved tillægsmoduler
»»Enkel installation
System og hardware forhold.
Disse servicer forudsætter TC Trailer Gateway.

Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
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www.transport-teknik.dk

TC Trailer Gateway
Udover de eksisterende moduler kan kunderne
specificere deres egne individuelle behov, som kan
udvikles af vort speciallistteam.

Så snart der er behov for yderligere funktioner, kan
flere moduler altid bygges på.

Nye funktioner udvikles kontinuerligt, således at du
kan holdes ajour, og vi tilbyder dig mere gennemsigtighed
i dine transportopgaver.

»»Som et „stand-alone“ system tilvejebringer TC Trailer Gateway
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telematik overvågning.
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»»Som et data tilvejebringelsescenter samler TC Gateway alle

PosMonitor
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Hjertet af systemet er Gateway, som dækker
størstedelen af overvågningsbehovene via telematik,
og som bearbejder data fra det tilsluttede modul.

TC Trailer Gateway er hjertet af Gateway modul
konceptet

Y

Det modulære koncept sikrer at investeringerne
danner basis for fremtidige udvidelser.

Genkendelse af den faktiske truck og trailer kombination
hjælper speditørerne med at opretholde effektiviteten af
deres transporter.
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Det modulære telematik-overvågningsystem, som
svarer til dine forventninger:

TruckTrailerCoupling

data fra de tilsluttede moduler, og sender disse informationer
til serveren.

EBSMonitor
Analyse og overførsel af EBS data fra traileren understøtter
optimeringen af materielbrug og letter arbejdet omkring
værkstedsbesøg. Herudover overvåges alarmkoder
fra EBS data som f.eks. antal kørte kilometer, vægt af
lasten og evt. slidtage på bremser.

MODULER

TempMonitor

TempRecorder

TireMonitor Hub

EN 12830 certified

GATEWAY BOX

EBS DATA
Kerneversionen af TC Trailer
Gateway omfatter allerede analyse
af EBS data.

FORDELE

Satelitovervågning af positioner i kombination med
geo fence danner basis for nødvendig information
til transportstyring.

TempMonitor

TempRecorder

TireMonitor

Future Hubs

Overvågning af kølevogn, temperaturmåler
og alarm-information i tilfælde af
temperaturudsving betyder proaktiv
kvalitetskontrol af lasten under hele
transporten.

EN 12830 certificeret temperatur
overvågningssystem opfylder kravene i
europæisk lovgivning og sikrer kvalitet
af lasten. Intet yderligere temperaturmålingsudstyr er nødvendigt. De mange
forskellige alarmmuligheder giver
proaktiv kvalitetskontrol.

Overvågning af tryk og temperatur
på dæk øger sikkerhedsniveauet
og driftssikkerheden i din flåde og
sikrer bedre brændstofsbesparelse.

Fremover vil vi tilbyde yderligere
interface som vil øge gennemsigtigheden af dine kritiske aktiviteter.

.

»» En prisgunstig løsning med mange anvendelsemuligheder
»» Hurtig og enkel installation ved hjælp af „Plug-and-Play“
»» Udvidelse af funktionerne med yderligere moduler
»» Kan ikke forfalskes takket være isat SIM koncept
»» Kundespecifikke moduler kan integreres

FuelMonitor

DoorMonitor

Overvågning af dieseltankene på
køretøjet giver sikkerhed for tilstrækkelig
brændstof til kølemaskinen, ligesom risikoen for tyveri af brændstof reduceres.

Overvågning af døren øger niveauet for
sikkerhedskontrol af lasten. Den giver
information, når døren åbnes og lukkes
sammen med tider samt varighed af
læsning og aflæsning.

Bedre kvalitet
Øget sikkerhed
Højere effektivitet

