Smart Transport

Co-Driver Services

Temperaturvisning
Sørg for en ubrudt kølekæde takket være permanent
overvågning af temperatur
Virksomheder med speciale i transport af
temperaturregulerede varer skal overvåge
varernes temperatur. Målet er at have
en ubrudt kølekæde fra fabrik til butik.
Ofte kræver deres kunder rapporter med
pålidelige data om temperaturhistorik
for de leverede produkter. Offentlige
myndigheder og brancheorganisationer
stiller også krav om, at kølere er
udstyret med temperaturlogfiler. Ud
over temperaturovervågning skal
transportvirksomheder kunne fremvise
sporbarhed, hvis varer er blevet ødelagt
på grund af afvigende temperaturer. Dette
er vigtigt, når man skal beslutte, hvem der
er ansvarlig. Den gældende standard for
temperaturovervågning er EN12830: 1999

Temperaturovervågning kræver 2
(sommetider flere) temperatursensorer pr.
lastrum:
Indblæsningsluft, hvilken temperatur tilføres der til godset?
Returluft, hvor meget får godset temperaturen til at stige/falde?
Ved hjælpe af vores
temperaturovervågningstjeneste kan du
overvåge temperaturen i dine trailere
og andre rum i realtid. Lav rapporter i
Co-Driver Weboffice for at overvåge, om
disse grænser overskrides. Alle former
for mistænkelige temperaturvariationer
kan håndteres med det samme. Dette vil
forhindre skader og sanktioner.

For a safer and smarter world

Generer pålidelige temperaturrapporter til dine
kunder
Temperaturerne for dine trailere registreres og
arkiveres løbende. I tilfælde af tvister kan du
nemt angive temperaturhistorikken i rapporter
for at retfærdiggøre din aktivitet og undgå
sanktioner relateret til levering af varer, der ikke
opfylder kravene. Rapporterne kan distribueres
automatisk og regelmæssigt til udvalgte brugere
via e-mail.

Lad dine chauffører få adgang til temperaturerne i dine
trailere og lastrum.

Denne funktion gør det muligt for chaufføren
at kontrollere status og reagere på afvigende
temperaturer, før varerne beskadiges.
Ved at vælge denne tjeneste giver du dine
chauffører fuldt overblik over temperaturerne i
lastrummene.

temperaturerne i dine lastrum.

Hvordan sporer jeg temperaturen for mine varer?
Overvågning af temperaturen for dine
varer kræver en indbygget computer,
som måler temperaturen via uafhængige
temperatursensorer, eller som er tilsluttet
en datalogger på en køleenhed. Asset Pro fra
AddSecure er en kompakt enhed, der er nem
at installere, og som kan tilsluttes køleudstyret
eller temperatursensorerne i din trailer. Den
registrerer og overfører data til Co-Driver
Weboffice, hvor du kan overvåge temperaturen
for dine trailere.
Hvis en Asset Pro er tilsluttet en datalogger, er
installationen enkel, og et certificeret (EN12830)
målesystem er allerede tilgængeligt. Asset Pro
understøtter de mest almindelige dataloggere på
markedet
Temperaturovervågning for chauffører (valgfrit)
Lad dine chauffører holde øje med varernes
temperatur på skærmen i kabinen. Funktionen
giver chaufførerne mulighed for at følge
temperaturen hvert 5. minut i alle lastrum, der er
forbundet med Asset Pro via Co-Driver App eller
Vision Fixed/Mobile.

www.addsecure.com

Klart overblik og sporing af temperatur i realtid
og historisk for at analysere, hvad der er sket
Gode muligheder for at frigøre sig for ansvar,
da du kan registrere temperaturer i logfiler,
positionering og diagrammer
Temperatur synlig i kabinen for chaufføren,
som kan gribe ind med det samme, hvis
temperaturen afviger fra det korrekte niveau
Påkrævet udstyr*
Indsamling af temperaturdata: Asset Pro fra
AddSecure
Chaufførgrænseflade: Co-Driver App fra AddSecure eller Vision fra AddSecure (for chaufførstyret temperaturovervågning)
*Yderligere oplysninger kan findes i vores produktdatablade.
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Via temperaturrapporten får du fuld kontrol over

Fordele
Reducerede omkostninger til kasserede varer,
når du tidligt kan registrere, om temperaturen
afviger fra det angivne niveau

