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TQ12 ver 2 Temperature tracker 

Monteringsanvisning för 1-3 temperatursensorer och dörrsensor
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta TelliQ Kundcenter efter varje installation för funktionskontroll 
och konfiguration av enheten i TelliQ web-system. 

+46 589 123 70 
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Monteringsanvisning TQ12 ver 2 temperature tracker
 

-Produkter med i leverans 

Enhet TQ12 Temperature tracker ver 2 

Tempsensor 1 till 3 st  

Dörrsensor (magnetbrytare) (Tillbehör) 

 

-Förbrukningsartiklar 

Förbrukningsartiklar skall installatör tillhandahålla.  

Vid installation går det åt: 

● Montageskruvar 

● Kablar för förlängning 

● Säkringshållare 

● Säkringar 

● Buntband 

● Kopplingslist 

● osv. 

 

 

-Monterings rekommendationer 
När du ska montera TQ12 så tänk på att placera den så vågrätt som möjligt med ovansidan mot 
himlen, får max luta/tilta 30 grader, det förbättrar GNSS mottagningen för enheten. Enheten 
placeras med fördel ovanpå släpet eller kylaggregatet. Fäst enheten ordentligt med buntband i de 
särskilda hålen på enhetens hölje. Om enheten har en extern GNSS antenn, var noga med att placera 
den så den har så bra mottagning som möjligt och att ingen plåt skymmer den.  
 
Temperaturkablaget som medföljer TQ12an är specifikt för just den enheten och är märkt med 
enhetens serienummer. Var noga med att alltid ta det parade kablaget vid installation.  

Vid montage skall temperatur-kablaget  vara så korta som möjligt.  
 
 
Vid montage av dörrsensor får avståndet mellan brytare och magnet vara max 13 mm.  
Efter montage kontrollera att du får signal när dörren är stängd. (Brytaren sluter när 
dörren är stängd) 
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Monteringsanvisning TQ12 ver 2 temperature tracker
 

-Inkoppling 
 

TQ12 ver 2 Temperatur- kablage Dörrsensor kablage Fordon 

Röd  (Säkra kopplingen med 2 A)  Orange (Säkra kopplingen med 2 A) Batteri ( + ) 

Svart Brun  Batteri ( - ) 

Vit/Grön  Blå  

Grön Vit   

Blå Grön   

 

 

 

 

-Teknisk information: 

Strömförsörjning: 6 - 30 VDC Driftstemperatur: -25C - +55C 
2W Max Förvaringstemperatur: -40C - +70C 

Strömförbrukning: 207 mA MAX Fuktighet: 5 – 95% 
Normal 27,3mA 

Back-Up batteri: NiMH 400mAh 
 
TQ12 Temperature Tracker går aldrig ner i strömsparläge, loggar data var 5 min och skickar in data min. var 15 minut, detta för att kunna 
skicka in temperaturvärden även när fordonet är avstängt.  

 
Vid inkoppling på lastbil (eller dragbil med släp) rekommenderas att huvudströmbrytaren 
stängs av för att spara på fordonets batteri.  
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Monteringsanvisning TQ12 ver 2 temperature tracker
 

-LED test 
Det finns 2 stycken LED dioder på den motsatta sidan från kabeln. Där kan du se om enheten har GNSS kommunikation. 
 

Navigate LED   Status LED  

Beteende Beskrivning Beteende Beskrivning 

På (lysande) Ingen GNSS signal Blinkande varje sek. Aktivt läge (tändning på) 

Blinkande varje sek. Full funktion Blinkande varannan sek. Standby-läge 

Av (svart) Orsak: Snabb blinkning (kort) Modem aktivitet 

 Enheten är strömlös Snabb blinkning (lång) Enheten startar upp 

 Enheten är I standby -läge Av (svart) Orsak: 

 Trasig GNSS antenn  Enheten är strömlös 

   Enheten är trasig 

   Enhetens mjukvara uppdateras 

  
Det kan ta upp till 5 minuter för enheten att få GNSS mottagning. 
 

 

 

-Funktionstest 
Om alla stegen ovan har genomförts, vänta 5 minuter och kontakta sedan TelliQ kundcenter. Förbered dig genom att få maskinens 

nuvarande motortimmar, enhetens IMEI-nummer, fordonstillverkare och ett identifierings namn/nummer på maskinen innan du kontaktar 

TelliQ kundcenter.  

TelliQs kundcenter kommer att konfigurera dörrfunktion (active on low) och testa den, de kommer även testa att temperatursensorerna 

fungerar.  Vid test av dörrfunktion kommer kundcenter be att man öppnar och stänger dörren så kundcenter ser korrekt funktion i 

systemet. 

-Kundcenter 
TelliQ kundcenter ska bli kontaktad efter varje installation. Detta för att göra en funktionskontroll och för att konfigurera maskinen på rätt 
sätt i TelliQ web-system.  Kontakta även kundcenter om något saknas i er leverans eller behöver hjälp med att installera enheten på 
telefonnummer: +46 589 123 70 eller e-mail: kundcenter@telliq.com.  
Besök gärna  www.telliq.com för mer information.  
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