
PROFESJONALNY KLUCZ DO POBIERANIA DANYCH



ZALECANY DLA:

STD

EX

-  Firm transportowych

-  Warsztatów i służb kontrolnych

Pobieranie danych z karty kierowcy i pamięci masowej tachografu.
Współpracuje z oprogramowaniem TD Configurator i/lub TACHOMATT Yellow Light*

Posiada funkcjonalność TD ONE STD, dodatkowo zawiera funkcje automatycznego PINu do
zalogowania karty warsztatowej w tachografie; wykrywa zdarzenia i usterki.
Współpracuje z oprogramowaniem TD Configurator i/lub TACHOMATT Yellow Light*

* dostępny na stronie  www.tachomatt.com
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Dwustronny wyświetlacz

   Znajdujący się po obu stronach urządzenia,

7-segmentowy wyświetlacz LCD pozwala odczytywać

informacje o stanie pracy urządzenia niezależnie

od położenia slotu w tachografie/PC.
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Zegar Czasu Rzeczywistego

   Dzięki zintegrowanemu Zegarowi Czasu Rzeczywistego

możliwe jest stworzenie poprawnego podpisu czasowego dla

pobranych danych z karty kierowcy bez karty uprawniającej.

ZALETY URZĄDZENIARTC



Port USB Full-speed

   Prosty i szybki transfer danych z/do PC.

Brak konieczoności instalacji sterowników na komputerze.USB
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USB



Sygnalizacja dźwiękowa

   Dźwiękowe powiadomienia wskazujące różne stany

pracy urządzenia.
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Dwa konfigurowalne profile pobierania

   Urządzenie posiada dwa konfigurowalne profile pobierania

używane w zależności od tego czy przycisk       na urządzeniu

TD ONE został wciśnięty podczas podłączania do tachografu.
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Funkcja automatycznego kodu PIN*

wprowadzony automatycznie do tachografu przez

urządzenie TD ONE bez konieczności ręcznego wpisywania.

   Dzięki tej funkcji kod PIN karty warsztatowej może zostać
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* opcja dostępna w wersji EX
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Niewielkie rozmiary

   Niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają na

komfortowe przenoszenie (z łatwością mieści się

w kieszenie) jak również na łatwe podłączenie do

tachografu.
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Pamięć daty ostatniego pobrania

   Funkcja pozwala na utrzymanie ciągłości zgromadzonych

z pojazdów nawet jeżeli w między czasie doszło do

pobrania danych innym urządzeniem (np. podczas inspekcji).

danych 
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Moduł Bluetooth*

   Umożliwia wysyłanie plików danych pobranych z pojazdu

lub karty kierowcy do dowolnego urządzenia wyposażonego

w interfejs Bluetooth oraz system operacyjny Android

lub Windows.
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