TECHNISCHE FICHE
Versie 3 5-01-2021

Naam

industrial Shape Small Single - 5kg - LPWA

Artikelnummer

010-001-0034-02-0

Afmetingen

Breedte 12cm, lengte 17,2cm, hoogte 2,7cm

Behuizing

Plastic

Gebruiksvoorwaarden -10 tot +60 graden Celsius
Gewicht

0,45kg

Maximale belasting

Statisch: 5kg

Geïntegreerde
sensoren

Hoeveelheid
Toestand

Stroomvoorziening

Intern batterij pakket, vervangbaar

Telecommunicatie

LPWA - LowPowerWideArea

Antenne

Interne antenne

: gewicht
: temperatuur, versnelling

Licht / geluidssignalisatie
Opties

• Afmeting : volgens klantspecificaties
• Maximale belasting : volgens klantspecificaties
• OEM klantspecifieke versie
• Bovenplaat met opstaande rand waarin
de bodem van een Eurobox past.

Extra

Vereist een TeDaLoS LPWA Gateway
Geschikt voor standaard Euroboxen

TARIC

84239010

TeDaLoS GmbH
Laxenburger Straße 8
2362 Biedermannsdorf - Austria

Tel +43 (0)1 890 981 5
office@tedalos.net
www.tedalos.net

Trade Register: FN 456583 x
HG Wiener Neustadt
Tax Number: ATU71248606

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
IBAN AT82 3200 0000 1041 1460
BIC/SWIFT RLNWATWW

NL: De inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke en/of geprivilegieerde
informatie bevatten en kunnen wettelijk beschermd zijn tegen openbaarmaking. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht of hun agent bent, of
indien dit bericht ten onrechte aan u is geadresseerd, verzoeken wij u onmiddellijk de afzender te waarschuwen door te antwoorden en vervolgens dit
bericht en eventuele bijlagen te verwijderen. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u er hierbij op gewezen dat het gebruik, de verspreiding,
het kopiëren of de opslag van dit bericht of de bijlagen ervan ten strengste verboden is.
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