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PS-4 Rozdzielacz impulsów tachografu         do urządzeń Toll-Collect oraz tachografów EFAS-3 w 
                Mercecesach Benz ze skrzynią biegów typu TELIGENT 
 

dystrybutor: 

 
PS-4 jest elektronicznym urządzeniem separującym i rozdzielającym sygnał  prędkości 
V-imp lub drogi 4 imp/m  ze złącza tachografu na cztery identyczne sygnały wyjściowe 
(dla PS4A także wzmacniającym je). Urządzenie spełnia wymagania f-my Toll-Collect.  
Dzięki niewielkim rozmiarom, uniwersalności zasilania, dużej impedancji wejścia i małej 
impedancji wyjść, odporności na czynniki zewnętrzne, PS-4 znajduje z powodzeniem 
zastosowanie przy podłączaniu do instalacji pojazdu takich urządzeń jak np. : 
 

- Toll-Collect OBU do automatycznego poboru myta  
- instalacji w samochodach MB ze skrzynią biegów typu TELIGENT 
- systemów nawigacji 
- ograniczników prędkości 
- komputerów pokładowych 
- układów rozliczania paliwa itp. 

Po zainstalowaniu PS-4 w obwodzie pojazdu, nie ma problemu z późniejszym 
podłączaniem kolejnych urządzeń - znika konieczność każdorazowego 
rozplombowywania i ponownego plombowania układu tachografu, którą to operację 
mogą wykonać tylko uprawnione do tego zakłady. 
 

 
Skład zestawu: 
 

Nr Kat. :    

 

1. Urządzenie:   
PS-4 10.PS40.0000  

lub       PS4A 10.PS4A.0000  
2. Zestaw montażowy   
 ZM1 ( wtyk + 9 konektorów ) 12.PS40.0000 

lub 
 ZM2 ( kabel 0,5m z wtykiem 
+ 2 konektory ) 

 
12.PS40.0005 

Główne zalety: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Dane techniczne: 

n szeroki zakres stosowania –  
wytwarza z sygnału tachografu V–imp 
lub 4 imp/ m, cztery identyczne sygnały 
dla różnych urządzeń odbiorczych, 
 

n uniwersalność –  stosowane w 
samochodach dostawczych i 
ciężarowych – instalacje 12V i 24V  
 

n prostota montażu –  łatwość wpięcia 
w układ elektryczny pojazdu (wiązka 
kablowa + konektory w zestawie) oraz 
montażu mechanicznego (wkrętem lub 
opaską zaciskową)  
 

n ekonomiczne rozwiązanie –  brak  
kosztów ponownego plombowania 
tachografu przy instalacji kolejnych 
urządzeń w pojeździe  
 

n PS-4A wersja ze wzmacniaczem 
 

1. Typ impulsu We : V-imp       4 imp./m 
 Kienzle 1310/14 C3         --- 

Kienzle 1318 B7,D3         B8 
 1319/24 B7         B8 

VR 2400 B7         B8 
 EGK-100 B7         B8 

2. Max.częstotliwość na We 10 kHz 
3. Liczba kanałów Wy: 4 
4. Czas zabezpieczenia 
przed zwarciem  

 

 pojedyńcze Wy nieograniczony 
wszystkie Wy 
jednocześnie 

min. 20s 

5. Zasilanie 10V÷30V 
6. Pobór prądu (bez 
obciążenia) 

max.8 mA 

7. Temperatura pracy -25oC ÷ +75 oC 
8. Temperatura 
składowania 

-30oC ÷ +80 oC 

9. Badania EMC:  
  spełnia wymogi Dyrektywy 

95/54/EC 

10.PS40.0000 
10.PS4A.0000 

12.PS40.0050 

 



 
     
 

Schemat instalacji elektrycznej 

1. Wyjścia PS-4 ( widok od dołu )   
 
 
 

 

2. Schemat połączeń    
    

 

 
 UWAGA: 

1. Dla wersji EGK-100 bez sygnału na B7 należy użyć sygnału z C6 
2. Podczas montażu PS-4 (PS-4A) należy bezwzględnie przestrzegać warunków zabudowy, 

określonych przez producenta danego pojazdu. 
 


