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Tablet do kalibracji tachografu
cyfrowego Optimo2
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Optimo2

Kod producenta

900669/01R03

Producent

Stoneridge

Opis produktu
PROGRAMOWANIE I KALIBRACJA MKIII
Opierając się na sukcesie programatora tachografów Stoneridge Optimo, wersja urządzenia Optimo2 zawiera to samo
wyjątkowe oprogramowanie w nowym tablecie. Skupiając się na szybkości i łatwości obsługi, urządzenie Optimo2 zapewnia
bezprzewodowa kalibracje wszystkich tachografów cyfrowych, w tym najnowszej wersji VDO 2.2. Urządzenie Optimo2
umożliwia również użytkownikom włączanie i wyłączanie drugiego źródła funkcji ruchu w tachografach SE5000 i wersjach
tachografów VDO. Urządzenie Optimo2 jest dostarczane z zestawem, który umożliwia bezprzewodowe programowanie i
kalibrowanie wszystkich typów tachografów cyfrowych. Do programowania i kalibrowania tachografów analogowych mogą być
dostarczone dodatkowe kable i złącza.

FUNKCJE
Optimo2 to przyrząd najnowszej generacji zapewniający pełna obsługą w zakresie programowania i kalibracji tachografów.
SYSTEM KONFIGURACYJNY
Aby zwiększyć efektywność obsługi, system konfiguracji Stoneridge jest dostępny w narzędziu Optimo2. Jeden z
najważniejszych wniosków wyciągniętych przez techników warsztatowych podczas naszych badan rynku wskazuje, ze funkcja
ta pozwala użytkownikom konfigurować oryginalne tachografy SE5000 lub 1381 dla konkretnego pojazdu bez konieczności
stosowania dodatkowych narzędzi lub sprzętu.
TACHO SWAP
Obejmując wszystkie tachografy cyfrowe funkcja ta oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów podczas wymiany tachografów.
Eliminując konieczność ręcznego zapisywania ważnych parametrów tachografów, Optimo2 odczytuje, przechowuje i przesyła
dane automatycznie, co zapewnia prawidłowość informacji w każdej sytuacji.

Dane z ostatnio podłączonego tachografu są automatycznie zachowane w pamięci nawet po wyłączeniu przyrządu
Optimo2
Optimo2 automatycznie wykrywa, jaki rodzaj tachografu jest podłączony
Umożliwia kopiowanie danych z jednego tachografu do drugiego
Możliwość odczytu i wysłania wszystkich danych z tachografu Stoneridge i wszystkich parametrów prawnych z jednego
tachografu do drugiego
TABELA ODNIESIEN DO INNYCH TACHOGRAFÓW I ICH NADAJNIKÓW ARKUSZE ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW
Aby jak najbardziej ułatwić proces wymiany tachografów różnych marek, Optimo2 zawiera tabele odniesień, dzięki której
warsztaty mogą bez kłopotu sprawdzić analogiczne numery części zamiennych różnych producentów.
ARKUSZE ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW
Podczas instalowania nowych tachografów niezbędne są właściwe i jasne wskazówki. Obejmując szeroki wachlarz marek i
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modeli, Optimo2 zawiera szereg praktycznych i aktualnych, drukowanych w kolorze arkuszy wniosków dostępnych za
naciśnięciem jednego przycisku. Oszczędzając czas użytkownika, Optimo2 dostarcza istotnych informacji o pojeździe z
biblioteki zawierającej setki informacji i łatwych do zrozumienia wniosków.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wytrzymała , gumowana obudowa
Duży pojemnościowy ekran dotykowy 10” ułatwiający nawigacje
Najnowsza technologia z systemem Windows 10 i projektowanymi przez Stoneridge elementami elektronicznymi
Poręczny rozmiar: 265mm x 176mm x 56mm
Zapewnia możliwość włączenia lub wyłączenia sygnału drugiego źródła impulsów prędkości w tachografach SE5000 i
VDO
Umożliwia użytkownikom konfigurowanie tachografów SE5000 i 1381 dla pojazdu
Szybkie ładowanie baterii
SPECYFIKACJA KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

Komunikacja dotycząca programowania i kalibrowania wszystkich tachografów cyfrowych odbywa się za pomocą
bezprzewodowego klucza sprzętowego wkładanego do 6-stykowego złącza tachografu. Klucz dostarczono w zestawie.
Przewody Tachograph Programmera MkII oraz specjalne adaptery do tych przewodów, zapewnia programowanie i
kalibracje tachografów analogowych*

Optimo2 od Stoneridge
W firmie Stoneridge Electronics mamy przyjemność przedstawić urządzenie Optimo2, najnowsze rozwiązanie dotyczące
programowania dla warsztatów, zaprojektowane z myślą o użytkowniku. Solidny bezprzewodowy tablet warsztatowy Optimo2
jest oparty na sprawdzonej technologii, aby spełnić wszystkie potrzeby warsztatowe związane z programowaniem i
kalibrowaniem tachografów oraz z innymi zadaniami…

Bezprzewodowe programowanie i kalibrowanie wszystkich tachografów cyfrowych, w tym VDO 2.2
Wykorzystuje sprawdzona technologie tabletów
Opcja włączania i wyłączania drugiego źródła funkcji ruchu w tachografach SE5000 i wersjach VDO
Dzięki integracji systemów konfiguracji SE5000 i 1381 nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia
Automatyczne odczytywanie, przechowywanie i wysyłanie istotnych parametrów tachografu Setki aktualnych arkuszy
instalacyjnych
Zawiera odnośniki do tachografu i czujnika
Dodatkowa pamięć do przechowywania dokumentów PDF
Ekran dotykowy 10”
Roczna gwarancja
Dostępnych 18 języków

Informacje
ŚWIADECTWO OPTIMO2
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