Smart Transport

AddSecure Asset Pro
Opleggerposities en temperatuurbewaking.
AddSecure Asset Pro wordt gebruikt voor
het volgen van uw oplegger en biedt ook
temperatuurbewaking.
De Asset Pro is eenvoudig te installeren

Controle op de koelketen door
temperatuurmeting en alarmering
Door middel van de temperatuurbewaking
zorgt u ervoor dat de koelketen
ononderbroken blijft.

in uw oplegger en verzendt de posities en
andere belangrijke gegevens naar Co-Driver
Weboffice. De Asset Pro heeft een oplaadbare
batterij, zodat gegevens ook kunnen worden
verzonden wanneer de oplegger losgekoppeld
is.
Gebruik onafhankelijke sensoren of maak
verbinding met de temperatuurlogsystemen
Maak verbinding met de koeler en gebruik
de bestaande sensoren of gebruik sensoren
van AddSecure.
Gebruik tot acht temperatuursensoren.

Bewaak de temperatuur van uw goederen realtime.

Asset Pro is compatibel met de meest
voorkomende systemen voor geconditioneerd
transport.
Krijg toegang tot gegevens van uw koeleenheden.

For a safer and smarter world
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GPS-positionering, tracking en geofencing
Start- en stoprapporten
Temperatuurbewaking
Eenvoudige installatie
De installatie is eenvoudig dankzij het kleine
formaat van de Asset Pro.
Configuratie
De Asset Pro wordt geleverd met een
standaardconfiguratie die het gebruik van de
batterij optimaliseert. Om deze reden is de werking
anders wanneer de vrachtwagen in beweging
is dan wanneer hij stil staat. De werking is
eveneens afhankelijk van of de voeding al dan niet
aangesloten is.
Contact ingeschakeld (AAN)
Wanneer het contact is ingeschakeld, stuurt
de Asset Pro elke 2 minuten een positie door
en bij elke significante verandering wanneer de
vrachtwagen in beweging is. Als de vrachtwagen
niet in beweging is, wordt elke 10 minuten een
positie doorgestuurd. Als het voertuig 90 seconden
stilstaat, wordt dit geregistreerd als een stop.
Als de vrachtwagen minimaal 10 seconden met
minimaal 10 km/u heeft gereden, wordt dit als start
geregistreerd.
Contact niet ingeschakeld (UIT)
Als de batterij niet is ingeschakeld, stuurt
AddSecure Asset Pro elke 6 uur een positie door.
Automatische trailerkoppeling:
De automatische trailerkoppeling is gemaakt
om de gegevens van de units (Roadbox en
Asset) waarmee uw vrachtwagens en trailers
uitgerust zijn, te analyseren. Om de posities van
uw materieel te matchen, gebruikt AddSecure
speciale algoritmen. Als er een passende positie
wordt gevonden, wordt het materieel in Co-Driver
Weboffice weergegeven als gekoppeld met het
voertuig. U krijgt ook toegang tot een tracking
overzicht van de gekoppelde eenheden op de kaart
en een gedetailleerd rapport met informatie over
de bestuurder, het voertuig en het gekoppelde
materieel.

www.addsecure.nl

De automatische trailerkoppeling biedt een
gemakkelijkere toegang tot de informatie, een
betere opvolging van de temperatuurbewaking en
minimaliseert handmatige fouten.
Trackingweergave van de trailer
Gedetailleerde rapporten van gekoppelde
eenheden en informatie over de bestuurder, het
voertuig en de koppeling

Product specificaties
Afmetingen (mm):

57 x 88 x 14

Gewicht:

70 g

IP:

65 (met waterdichte behuizing)

GPS Antenne:

32 kanalen, 159 dBm

GSM-bandbreedte:

850/900/1800/1900 MHz

Ingang:

1 digitaal

Batterij:

Li-ion rechargeable 1100
mAh Electrical power 10 –
60 V DC

Sim-kaart:

Europese dekking

Randapparatuur:

Temperatuursensor
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