VÝHODY
• Hmotnost vždy k dispozici ve Vašem telefonu
• Dostupné jak pro zařízení ANDROID tak i IOS
• Bezdrátové vážení v průběhu nakládky
• Rychlá snadná instalace
• Žádné pokuty za přetížení
• Znovupoužitelný systém

FUNKCE
Je novým konceptem totálně bezdrátového vážení, který
umožňuje zobrazovat čistou nebo hrubou hmotnost
vozidla přímo na zařízení ANDROID či IOS. Skrze aplikaci
LANX NEXT je celý proces vážení ovládaný jednoduše v
chytrém telefonu díky hotspot zařízení připojeného do
zapalovače vozidla.
WIFI
technologie
umožňuje
komunikaci
mezi
bezdrátovými senzory umístěnými na vzduchovém
odpružení vozidla a chytrým telefonem. Jedná se o novou
generaci technologie, která je snadná a rychlá jak pro
používání tak i pro instalaci.

• Čistá nebo hrubá hmotnost
• Nastavitelný alarm proti zatížení
• Výběr ikony vozu
• Diagnostika

TECHNICKÉ ÚDAJE
Apple aplikace

iOS 6, nebo novější
iPhone (4S nebo novější), iPad

Android aplikace

Android 4.1, nebo novější
Zařízení podporující WiFi,
alespoň 3,5˝ display
Hotspot

Napájení

10 ÷ 30 Vdc

Frekvence

2,4 GHz IEEE 811.15.4

Nabíjecí port
pro telefon

USB 5Vdc 500mA

Rozměry

96,1x37,2 mm
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VOZIDLA SE VZDUCHOVÝM ODPRUŽENÍM
Bezdrátové digitální snímače umístěné na vzduchovém odpružení
zadní nápravě tahače (1) a na vzduchovém odpružení návěsu (2)
zaznamenávají změny tlaku způsobeném nakládáním vozidla a skrze
LANX NEXT hotspot posílají údaje do Vašeho telefonu. Díky tomu,
že mají snímače vlastní napájení a přenos probíhá přes WIFI není
potřeba žádná kabeláž.
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Přesnost: 0÷1%
Technické údaje
Napájení
Připojení
Frekvence
Rozsah
Bezpečné přetížení
Pracovní teplota
Úroveň ochrany
Hmotnost

Bezdrátový senzor 10bar
2 x 1.5V AA baterie
Bezdrátové
2,4 GHz
0-10 barů
20 barů
-40° ÷ +85°C
IP65
~0,25Kg
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Bezdrátový senzor 10 bar
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Bezdrátový senzor 10 bar

SEZNAM KOMPONENTŮ
LANX NEXT je novou generací palubních vážících systémů pro nákladní vozy vytvořena pro zákazníky, kteří potřebují přesně vidět
kolik mají naloženo kdykoliv a kdekoliv. Nové digitální bezdrátové senzory umožňují snadnou a rychlou instalaci, díky čemuž se jedná o
nejlevnější systém v naší nabídce.

Mobilní zařízení

Hotspot do zapalovače

Bezdrátový digitální snímač

