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FRIGOBLOCK, marka Thermo King, zapowiedział wprowadzenie nowych funkcji monitoringu i
łączności do wszystkich agregatów chłodniczych serii FK-, FKi-, EK-, HK- i DK-. Dzięki nowej
ofercie FRIGOBLOCK Connectivity klienci mogą teraz otrzymywać dane w czasie
rzeczywistym, co umożliwi optymalizację sprzętu i podejmowanych działań w celu zapewnienia
dłuższego czasu pracy bez przestojów, odpowiedniej temperatury i bezpieczeństwa ładunku. 

      

  

Rozwiązanie FRIGOBLOCK Connectivity jest w pełni zintegrowane z agregatem chłodniczym.
Zapewnia pełną, całodobową widoczność stanu agregatu i ładunku, a także zdalny monitoring i
proaktywną kontrolę za pośrednictwem portalu internetowego TracKing i aplikacji TK Reefer.
Rozwiązanie to zapewnia klientowi również kontakt z wielojęzycznym zespołem obsługi klienta i
rozległą siecią serwisową niezbędną do uzyskania pomocy w nagłych wypadkach przez całą
dobę.
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    „Nasi klienci nieustannie poszukują sposobów ulepszenia swojej floty pod kątem inteligentnychrozwiązań. Łączność to coś, czego nie można zaniedbać” — mówi Eneko Fernandez, liderproduktu Thermo King i FRIGOBLOCK. „Dzięki łączności można gromadzić informacje ozdarzeniach i wartościach o największym znaczeniu dla funkcjonowania flot — od otwarciadrzwi i monitorowania temperatury otoczenia po planowanie operacyjne i wykorzystaniezasobów. Dzięki FRIGOBLOCK Connectivity możemy teraz wykorzystać ogromne ilości danychdo pracy izapewnić ciągłe bezpieczeństwo ładunku oraz działanie agregatu z najwyższąwydajnością”.    Rozwiązania FRIGOBLOCK Connectivity oferują innowacyjne funkcje przechowywania,przesyłania i zarządzania danymi, w tym:        -  dwukierunkową komunikację umożliwiającą zarządzanie agregatem w czasierzeczywistym i uzyskanie dostępu do ważnych danych, niezbędnych do zagwarantowaniabezpieczeństwa ładunku.       -  łączność Bluetooth® umożliwiającą użytkownikom znajdującym się w zasięgu połączeniazdalne zarządzanie nastawą oraz włączanie i wyłączanie agregatu chłodniczego.       -  do agregatu można również uzyskać dostęp i zarządzać nim zdalnie z dowolnego miejscana świecie i w dowolnym czasie za pośrednictwem połączenia internetowego na dedykowanymportalu TracKing lub w aplikacji mobilnej TK Reefer.       -  wszystkie dane można zintegrować z platformą telematyczną innej firmy.      Po przeprowadzeniu szybkiej instalacji urządzenia komunikacyjnego u jednego z dealerówFRIGOBLOCK, agregaty FRIGOBLOCK z serii FK-, FKi-, EK-, HK- i DK- już działające iwyposażone w sterownik cyfrowy mogą również korzystać z możliwości FRIGOBLOCKConnectivity.    Więcej informacji na temat rozwiązań FRIGOBLOCK można uzyskać na stronie  www.frigoblock.com   lub ulokalnego dealera.  
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