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TC TRAILER GATEWAY - 
TELEMATIKK FOR ALLE



Eksempler:  

— Track & Trace
 — EBS Data / Service Data
 — Bil og tilhenger tilkobling
 — Temperatur overvåkning
 — Temperatur lagring
 — 2-veis kommunikasjon
 — Dør overvåkning
 — Nivå overvåkning av kjøle-medie
 — Kontroll av låsesystemer
 — Dekktrykk overvåkning
 — App tilkobling
 — Andre applikasjoner 

TC Trailer Gateway Basic og PRO

TC Gateway Basic

Track & Trace ||  EBS data ||  Servicedata || Tilkoblingsstatus bil og henger ||  Temperatur overvåkning  
|| Dekktrykk overvåkning ||  App styring 

TC Gateway PRO

Track & Trace ||  EBS data || Servicedata || Tilkoblingsstatus bil og henger ||  Temperatur overvåkning 
|| Temperaturlagring/historikk || Sende og motta data || Dør overvåkning || Kjølevæskenivå kjøle- 
aggregat || Kontroll av låsesystemer || Dekktrykk overvåkning || Dekktrykk kontroll og etterfylling 
via AirSave || Slitasjeovervåkning av bremseklosser || App styring || Kvalitetssikring EN12830:2018 
|| Digitale inn-/utganger  

Basic

PRO



Fremhevede fordeler med vår Cargofleet 3 kundeportal (CF 3):

— Fastslå posisjon (lokalisering og/eller geofencing) og kjørerute historikk

— Konfigurering av alarm beskjeder for inn/ut av geofencing sone

— Informasjon om tilhengeren er parkert, ikke i bruk eller under kjøring

— Hendelsesmeldinger (feks. dør åpen eller lukket) 

— EBS informasjon

— Bil og tilhenger tilkoblingsstatus

— Dekktrykk og dekktemperatur overvåkning 

— Permanent kontrol av kjøle/fryse temperatur i sanntid 

— Informasjon om reefer er på/av

— Bevis for kvalitetssikring av de transporterte varene i.h.t. EN12830:2018

 (sertifiseringen fjerner behovet for konvensjonell dataregistrator)

— Utvidet alarm overvåkning for tidlig beskjed om temperatur avvik

— Opptak og lagring i web portalen av temperatur kurver 

— Enkel og sikker overvåkning av tilhengeren selv om den ikke er tilkoblet 

— Temperatur data kan også vises på en mobil enhet

— GDP- kompatibelt installasjonssertifikat valgfritt tilgjengelig fra uavhengig  
 sertifiseringspartner  (EIPL)

Tilleggssystemer:

— BPW BrakePad Monitor ––  Slitasjeovervåkning av bremseklosser.

— BPW AirSave ––  Automatisk dekktrykk og dekktrykk etterfylling +/-0,3 bar.

*Noen opsjoner kan være tilgjengelige på ett senere tidspunkt da det pågår en konstant  
teknologisk utvikling av produktet og nye opsjoner.
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