
MOBICOM TRAILER CONTROL

DØRLÅS 
KONTROL

BREMSE 
KONTROL

KAMERA
KONTROL

LOKATION
KONTROL

LED INDIKATOR
KONTROL

TOLD SNOR 
KONTROL

LED lys, der sikre at 
chaufføren tager den 

rigtige trailer. 

Kameraer, med Cloud 
lagring og Real Time 

video visning  

Real Time position og 
historik, rutevisning og 

geofence  

Fjernkontrol af toldsnor 
lås, med Real Time 

statusvisning

Fjernkontrol af bremser 
på chauffør niveau eller 

med geofence 

Fjernkontrol af adgang 
på chauffør niveau og

statusvisning

NB-IOT
Mulighed for

NB-IOT – Cat M1

4G
Mobil bredbånd 

og fuld GSM

GPS
Real Time

lokalisering

POWER
Batteri backup ved 

strømsvigt

BLE
Nærheds 

kontrol

Opnå fuld kontrol og sikkerhed – samt en optimering af driften
Har I behov for at sikre jeres trailere, med mere end blot GPS lokation? MOBICOM-PRO tilbyder en række af 
løsninger som kan kombineres efter jeres behov. MOBICOM TRAILER CONTROL giver jer fuld kontrol, tryghed og 
overblik, når I sender jeres trailere ud på landevejen. Ydermere tilbyder MOBICOM TRAILER CONTROL muligheder, 
der gavner jeres daglige drift.



CONTROL TOWER MOBIL APP DATA LOGGING
Egenudviklet system, til 
fuld kontrol og overblik 

over status på dit materiel.

MOBICOM PRO har flere 
app løsninger, som kan 
tilpasses til jeres behov.

Vi kan opsamle og lagre 
data, der kan vises eller 
sendes til andet udstyr.

Kontrol af adgang og tilladelser 

Kontrol efter behov
MOBICOM TRAILER KONTROL er modul opbygget, med mulighed for at I 
selv kan kombinerer de funktioner, der dækker jeres behov.

Eks.:  En chauffør vælger en tur og får tildelt en trailer, via en app på sin 
telefon. Der tændes nu en blå LED indikator på traileren, som gør det nemt 
for chaufføren at finde den rigtige, i rækken af mange trailere. 

Systemet genkender chaufføren, via BLE forbindelsen i hans telefon og åbner 
for luftsystemet til bremserne. Systemet kan også anvise  chaufføren at gå en 
runde om traileren for at se efter og rapporterer evt.  skader, før han kan kører.

Hvis systemet ikke genkender en chauffør, der forsøger at tilkoble og køre 
med traileren, kan det sende en alarm.

Dansk designet soft- /hardware
Alle komponenter / moduler i MOBICOM TRAILER KONTROL er udviklet af 
MOBICOM PRO. Dette er nødvendigt for at sikre at vi kan tilpasse hver enkelt 
opgave, så den opfylder lige netop jeres behov.

Software og apps udvikles her i huset, da ikke to opgaver eller kunder er ens.

Styreboksen, der monteres på forenden af traileren, bliver konfigureret til de  
komponenter / moduler I vælger til jeres løsning.  Det er muligt løbende at 
udvide med yderligere moduler og funktioner, hvis jeres behov ændre sig.

Styreboksen har forbindelse online til vores server, som Real Time behandler 
funktioner og data.

Godkendt af Færdselsstyrelsen
Kontrolenheden, der styrer luftrykket til bremserne på traileren, er naturligvis 
godkendt af myndighederne – så du kan trygt overlade sikringen til os. 

Få kontrol over alle funktioner med jeres  eksisterende software – hvis muligt, eller via en af MOBICOM PROs 
software eller hardware løsninger. Vi har en række løsninger, som kan tilpasses til lige netop jeres individuelle behov.
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