Kienzle - VDO 1324

Kienzle VDO 1324
Θυμίζοντας περισσότερο "CD Player" και έχοντας τη μορφή ραδιοφώνου ο 1324 ΜTCO
άλλαξε και πάλι μορφή και τρόπο υποδοχής της κάρτας ταχογράφου. Ο ταχογράφος TCO
1324 θέτει νέα πρότυπα στην απόδοση, την τεχνολογία και το σχεδιασμό των ταχογράφων
χάρη στην ξεχωριστή εμφάνιση και την καταγραφή των στοιχείων. Η ταχύτητα και η
διανυθείσα απόσταση, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τον οδηγό, όπως η οδήγηση,
η εργασία και η ανάπαυση, καταγράφονται σε απαραβίαστες εγγραφές σε κάρτες
ταχογράφου. Ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να επιλέξουν εύκολα τον αντίστοιχο τύπο
εργασίας μέσω των εύχρηστων πλήκτρων επιλογής. Η ημερομηνία, η ώρα, η απόσταση, ο
τύπος εργασίας καθώς και η ανάκη συντήρησης και διαγνωστικά δεδομένα, μπορούν να
κληθούν επάνω στην οθόνη LCD. Η ταχύτητα απεικονίζεται μέσω του E-Tacho 1323
(ηλεκτρονικό ταχύμετρο) είτε μέσω εγκεκριμένης λειτουργίας απεικόνισης ενσωματωμένης
στο ταμπλό οργάνων. Για την λειτουργία του MTCO 1324 απαιτείται ένα KITAS
2171(αισθητήρας ταχύτητας) που παρέχει κρυπτογραφημένους και μη παραβιάσιμους
παλμούς για την καταγραφή της ταχύτητας και της απόστασης. Πλήρης συμβατός με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, o MTCO 1324 με το μέγεθος 1 DIN μπορεί να ενσωματωθεί
εύκολα σε όλα τα σύγχρονα πιλοτήρια. Χαρακτηριστικά: Αυτόματες προειδοποιητικές
ενδείξεις, Πολυλειτουργικη οθόνη LCD με 2 x 16 χαρακτήρες, Flipdown ή σταθερού
σχεδιασμού συρτάρι. Συρτάρι για δύο κάρτες ταχογράφου που κλειδώνεται και
ξεκλειδώνεται μέσω του κλειδιού ανάφλεξης, Ρολόι πραγματικού χρόνου με αυτόματη
αλλαγή ώρας και αυτόνομη μπαταρία,
Αυτόματη τοποθέτηση της κάρτας ταχογράφου για να ταιριάζει με την ώρα της ημέρας,
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας του μοτέρ του χρόνου εργασίας μετά από 25 ώρες (μείωση
κατανάλωση ρεύματος)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Εύρος ταχύτητας: 125 χλμ/ώρα Θερμοκρασία λειτουργίας: -25
° C... +70 ° C Τάση λειτουργίας: 24 Volt Εύρος παλμών: 2.400 έως 25.000 παλμούς / km
Είσοδοι / Έξοδοι: Αισθητήρας ταχύτητας,παλμός ταχύτητας, θύρα προγραμματισμού και
διασύνδεσης με τον πίνακα οργάνων, 4 imp / m Βάρος: περίπου 1350 g
Πρόσθετες ειδικές επιλογές: 12 Volt, CAN interface για το ταμπλό οργάνων και το όχημα,
διαγνωστική διεπαφή μέσω CAN (διαγνωστικά / CAN διασύνδεση με βάση το ISO 16844), με
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φωτιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας, οθόνη ρυθμιζόμενης φωτεινότητας, εύρη ταχύτητας
100-140-180 km / h, διεπαφή πληροφοριών, αυτόνομη έκδοση με ψηφιακή ένδειξη
ταχύτητας.
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