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TachoDrive TIMER  για χρήση του "κανόνα του 1 λεπτού"
σε μικρές διαδρομές

Κύρια χαρακτηριστικά:

 συμβατότητα
Το ΤachoDrive TIMER  είναι συμβατό με τον Κανονισμό
(ΕΚ) Αριθμ. 1266/2009. Λειτουργεί με όλους τους ψηφιακούς
ταχογράφους που ακολουθούν τον κανόνα του 1 λεπτού
(SE5000 από v7.3, 1381 από v1.4, EFAS από v4).

 εύκολο στη χρήση …
- υψηλής αντίθεσης οθόνη LED
- ηχητική ειδοποίηση
- πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών SW1

 ... και στην εγκατάσταση
- μόνο 3 καλώδια προς σύνδεση
- όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία

 μοντέρνο
- από αλουμίνιο, ατσάλι και plexiglass

 universal
- κατάλληλο για εγκαταστάσεις 12V και 24V

 σε ελκυστική τιμή

τάση λειτουργίας

το σύνολο περιλαμβάνει:

45 x 50 x 55 (ΜxΠxΥ)

35 

-5 ... +55 

-25 ... +70 

IP-52 

12V-24V 

5-30V 

1 x TachoDrive TIMER 

1 x βάση
3 x βίδες βάσης 4,2x13 
1 x βίδα M4x5

1 x ταινία M4

1 x connector 10cm

3 x θερμοσυστελλόμενα μονωτικά 
1 x D βίσμα (προαιρετικό)

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών SW1

Άνοιγμα συσκευής (ΟΝ): 
Σε αδράνεια:
Κόκκινο φως:
Πράσινο φως:

Πίεση πλήκτρου SW1
Πίεση πλήκτρου SW1 για 3''
Ακινητοποιείστε το όχημα
Οδηγείστε το όχημα

Ένδειξη χρόνου:
25 s 

Ρύθμιση ταχογράφου
σε 

[mm] 

[g] 

[°C] 

[°C] 

[V] 

[V] 

Η συσκευή TachoDrive TIMER είναι ένα "ρολόι" που συνδέεται με τον ταχογράφο, ειδικά σχεδιασμένο 
για ψηφιακούς ταχογράφους συμβατούς με τον "κανόνα του 1 λεπτού".  Επιτρέπει τον οδηγό να εκτελεί 
μικρές διαδρομές χωρίς να καταγράφεται "ΟΔΗΓΗΣΗ" στον ταχογράφο. Με το TachoDrive TIMER, ο 
οδηγός γνωρίζει ακριβώς πότε το όχημα οφείλει να ακινητοποιηθεί και να αλλάξει την ένδειξη του 
ταχογράφου σε      . Σύμφωνα με τους κατασκευαστές ταχογράφων, μπορεί κανείς να κερδίσει έως και 
45 λεπτά επιπλέον οδήγηση κάθε μέρα! 

διαστάσεις με λαβή

βάρος

θερμοκρασία λειτουργ.

θερμοκρασία αποθηκ.

βαθμός προστασίας

τροφοδοσία

Τεχνικά στοιχεία:

Διάγραμμα σύνδεσης 
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