
FÖRDELAR MED PROFI-PLUS 
 
Full kontroll: Webbportalen ger en uppdaterad översikt över 
aktuell status och position på hela din flotta av komprimatorer 
samt historik över tidigare meddelanden per maskin. 

Optimal logistik: Planera in rutterna för containerhämtningar 
optimalt baserat på informationen i webbportalen. Genom 
meddelande i god tid har chauffören chans att hinna till  
installationsplatsen innan komprimatorn är helt full.   

Alltid redo: Komprimatorn skickar signal om den behöver 
tillsyn. Det gör att störningar i driften kan minimeras. 
 

TILLVAL
PROFI-PLUS 4V
KOMMUNIKATION GER MERVÄRDE! Kommunikationstjänsten Profi-Plus är ett smart 
tillval till våra komprimatorer Tracy och Stacy! Profi-Plus sänder information om maskinens 
position, fyllnadsgrad och status (on/off och fel) till en webbportal, där både aktuell data 
och meddelandehistorik enkelt kan avläsas. Profi-Plus kan även skicka informationen direkt 
per epost eller SMS till angivna mottagare! Tjänsten gör vardagen enklare, effektiviserar 
transportplaneringen och ger dig full kontroll över din flotta av komprimatorer! 

PROFI-PLUS
Skickar meddelanden: ”Börjar fyllas”, 

”Full”  & ”Fel, behöver teknisk support” 
Positionsangivelse: via GPS och GSM  

Fri tillgång till webbportalen: Data 

och statistik

VAD INGÅR I PAKETET?
Kommunikationsmodul med SIM-kort  

och mobil kommunikation via epost 

eller SMS

Datauppdatering var 10 minut 

Online support och mjukvaruupp-

dateringar

Fri nerladdning av MS Excel och  

Google Earth

DETALJERNA I PROFI-PLUS  
ROBUST KONSTRUKTION 
Kommunikationsmodulen har mycket kompakta mått (98 x 64 x 37 mm), är 
kraftfull och har avancerade egenskaper för positionsbestämning via GPS och 
GSM.  Samtidigt är den robust och anpassad till tuffa miljöer! 

+ Tål vibrationer samt temperaturer i intervallet -40 ° C to + 85° C 

+ Uppfyller skyddsklass IP67

+ Integrerat SIM ASICs, konfigurerat i fabriken

+ Fungerar överallt där GSM-nätverk är tillgängligt (ej i underjordiskt garage)

+ Intern GPS-antenn och integrerad GMS-antenn

+ Inkluderar batteri för positionsangivelse (fungerar utan elanslutning)      Batteriet förväntas vara i 5 år med normal användning och är sedan utbytbart
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PROFI-PLUS WEBBPORTAL   

Klicka på positionsangivelsen i portalen för att komma direkt 
till en karta. Växla enkelt mellan kart- och satellitvy!      

Orwak Sverige AB 
Box 58 
S-576 22 Sävsjö 
SWEDEN 
Tel: +46-(0)382-157 00
info.se@orwak.com

Logga in smidigt i webbportalen och se status och position på 
varje individuell komprimator. I portalen har du också möjlighet 
att göra egna inställningar.  


