
Tacógrafos



• Apresentação do Duo2

O SE5000 Exakt Duo2 continua a ser o nosso tacógrafo mais inteligente da Regra de Um Minuto e detém a possibilidade de serem adicionadas novas funções

que se adaptem na perfeição às suas necessidades.

• Vantagens

• Apoio em tempo real nas travessias por barco e comboio
O Duo2 efetua de forma automática os cálculos de travessia por barco e comboio, avisando os condutores durante as suas viagens e ajudando-os a

permanecerem legais.

• Funções
• Bloqueio automático da empresa evita que os seus dados sejam visualizados por estranhos

• É fácil encontrar no menu INFO a versão do produto

• A segunda fonte está agora incluída na impressão Técnica

• Contruído com base num excelente produto
Irá beneficiar da Regra de Um Minuto original, que tem ajudado os frotistas a ganharem uma média de 45 minutos de tempo extra de condução por dia.

A tecnologia Duo renovada está também presente, fornecendo aos condutores atualizações em tempo real sobre os seus tempos de condução e tempos de

descanso, bem como contagens decrescentes para as suas próximas paragens ou períodos diários de descanso.

• Extras

• APP’s
Existem duas aplicações gratuitas para facilitar a sua vida e da sua frota.

• A Duo Mobile sincroniza-se com o tacógrafo do condutor e transforma o seu telemóvel num segundo visor Duo.

• O Tacho Center permite descarregar remotamente os dados do tacógrafo.

Ambas as apps funcionam com a chave de validação sem fios Tacho Link, a qual pode ser adquirida em qualquer momento.

• Área de formação
Com os vídeos, demonstrações e instruções descarregáveis na área de formação online gratuita tem tudo o que os condutores necessitam para conhecerem o

SE5000 Exakt Duo2.

• Para mais informações sobre formação: http://www.se5000.com/training.html
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Antena GPS



• Apresentação

A antena GPS é ideal para os veículos que necessitam de uma segunda fonte de velocidade para cumprirem com a legislação introduzia a 1 de outubro de 2012,

nº 1266/2009.

A antena GPS utiliza um sinal de GPS para determinar a velocidade do veículo e é facilmente instalada em qualquer veículo, através de uma ligação por cabo à

parte de trás do tacógrafo.

• O condutor permanece legal, cumprindo com os requisitos de uma 2ª fonte de velocidade em veículos novos, com base no regulamento

EU 1266/2009

• Ideal para instalação com os Tacógrafos Stoneridge

• Sinal de velocidade independente

• Fácil instalação através de um cabo na parte de trás do tacógrafo

• Especificações Técnicas

• Temperatura de funcionamento: 0°C - 50°C

• Temperatura de armazenamento: -20°C - +80°C

• Tensão de funcionamento: 12V dc

• Dimensões: 77mm x 55mm x 20mm

• Frequência de saída: Fator k fixo de 8000 impulsos por km

• Consumo de energia: 90mA
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