Marki Grupy BPW:

USŁUGI
PosMonitor

EBSMonitor

Pozycjonowanie GPS
Geofencing
Przebieg
Obciążenie osi
Status sprzęgnięcia
Ostrzeżenia EBS

Pos Monitor

+

Analizy stylu jazdy
Analiza techniczna
Wskaźniki zużycia

PosMonitor dostarcza odpowiedzi na
pytania związane z naczepą, takie jak:

EBSMonitor odpowiada na dodatkowe
pytania dotyczące naczepy, np.:

»»Gdzie aktualnie się znajduje?
»»Gdzie naczepa była wcześniej?
»»Kiedy był załadunek?
»»O której godzinie pojazd ruszył?
»»O której godzinie pojazd dojechał?
»»Ile trwała jazda?
»»Jak długi był postój?
»»Jak szybko naczepa się porusza?

»»Jaka jest efektywność wykorzystania
ładowności?

»»Jak efektywnie wykorzystywana była
naczepa?

Usługi dodatkowe

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami:

Chcąc czerpać dodatkowe korzyści z systemu telematyki wystarczy rozszerzyć
usługę o dodatkowy moduł realizujący żądaną funkcję (np. TempRecorder,
TireMonitor i inne).

Wymagania systemu:
Moduły dodatkowe działają jedynie w połączeniu z centralą TC Trailer Gateway
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»»Jaki aktualnie jest status naczepy?

cargofleet Trailer

Elastyczne rozwiązania telematyczne do naczep i przyczep

»»System modułowy
»»Dodatkowe moduły funkcyjne
»»Prosta instalacja i rozbudowa

TC Trailer Gateway
»»TC Trailer Gateway jako system bazowy dostarcza
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najistotniejsze informacje.

»»TC Trailer Gateway zbiera informacje z przyłączonych

il
a
r

PosMonitor
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Satelitarne pozycjonowanie i geofencing jest
podstawą bezpiecznego transportu.
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Poza obecnie dostępnymi funkcjonalnościami
istnieje możliwość opracowania rozwiązań
indywidualnych. Ponadto stale pracujemy
nad kolejnymi modułami ułatwiającymi pracę
przedsiębiorstw transportowych.

TC Trailer Gateway stanowi bazę
modułowego systemu telematycznego
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Bazą systemu jest TC Trailer Gateway, centralka
odpowiadająca za transmisję danych, której
funkcje można rozszerzać dołączając odpowiednie
moduły. Modułowość systemu zapewnia niski

poziom początkowy inwestycji z możliwością
późniejszej rozbudowy.

Identyfikacja ciągnika pozwala monitorować
kombinacje zestawów ciągnik/naczepa.*

TC

To modułowy system dostosowany do Państwa
wymagań, oferujący najważniejsze funkcje
w standardzie. W razie potrzeby dodatkowe
funkcjonalności mogą być łatwo dodane.

TruckTrailerCoupling

modułów i przesyła je na serwery.

EBSMonitor
Transmisja danych ze sterownika EBS wspomaga
optymalizację obsługi serwisowej. Ponadto
rejestruje istotne dane, takie jak: przebieg,
prędkość, obciążenie osi, informacje o wystąpieniu
kodu błędu, a także intensywność hamowania.**

MODUŁ

TempMonitora

TempRecorder

TireMonitor

BrakePadMonitor

EN 12830 zertifiziert

Gateway

DANE EBS
Podstawową funkcją centralki TC
Trailer Gateway jest dostęp do
danych sterownika EBS.

TempMonitor

TempRecorder

TireMonitor

BrakePadMonitor

Monitorowanie pracy agregatu
chłodniczego i rejestratora
temperatury pozwala zachować
najwyższą jakość transportowanego
ładunku w zadanej temperaturze.

Rejestrator temperatury, zgodny
z normą EN12830. Dzięki powiadomieniom alarmowym wszelkie odchylenia
od założeń są natychmiast
meldowane organom nadzorującym.

Stały pomiar ciśnienia
i temperatury w ogumieniu,
a także ostrzeżenia o odchyleniach od wartości nominalnych
zapobiegają nadmiernemu zużyciu opon i paliwa przyczyniając
się do poprawy bezpieczeństwa

Czujniki zużycia klocków hamulcowych wspomagają planowanie
obsług serwisowych i przyczyniają się
do ograniczenia kosztów obsługi.

ZALETY
»»Niski koszt początkowy z dużą liczba danych
»»Łatwa i szybka instalacja typu plug-and-play
»»Rozwinięcie systemu w dowolnej chwili
»»Urządzenie z wbudowaną kartą SIM

FuelMonitor

DoorMonitor

Kontrola poziomu paliwa w zbiorniku agregatu chłodniczego pozwala
wykryć niekontrolowane ubytki
paliwa.

Czujniki otwarcia drzwi zwiększają
bezpieczeństwo ładunku.

Inne moduły

Wyższa jakość
Lepsza efektywność
Większe bezpieczeństwo

Kolejne moduły o nowych, praktycznych
funkcjach będą oferowane w przyszłości.
*- wymaga zastosowania TC Truck i/lub TC Trailer Gateway/TControl; **- kody usterek dla Haldex;

