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Aktualne wymogi prawne: 
 Wraz z nowym tachografem EFAS, 

oferujemy Państwu najbardziej 
zaawansowany tachograf cyfrowy na 

rynku. 
Dzięki możliwości aktualizacji 
oprogramowania, Twój EFAS zawsze 
będzie aktualny. 

 

  
Zgodnie z rozporządzeniem UE 1266/2009, które weszło w życie 1 
października 2011, nowy tachograf cyfrowy EFAS rejestruje czas jazdy, 
pracy, odpoczynku oraz dyspozycyjności zaokrąglone do pełnej minuty. 
 
Nowe rozporządzenie wymaga aby tachograf EFAS zawsze rejestrował 
najdłużej trwającą czynność która wykonywana jest w danej minucie. 

Pozwala to zaoszczędzić cenny czas jazdy kierowcy w czasie dnia. 
 
Oczywiście nowy tachograf EFAS spełnia wszystkie wymagania nowego 
rozporządzenia. Ponadto EFAS jest już przygotowany do poprawek 
przewidzianych w przepisach na rok 2012. EFAS wspiera rozwiązanie z 

ustandaryzowanym Drugim Sygnałem Prędkości na CAN-BUS. Z nowym 

tachografem EFAS nie musisz się martwić o przyszłość. 

 
 

  
 Oszczędzaj pieniądze, czas i wysiłek 

z tachografem EFAS!  
  
 

Twoje korzyści w skrócie:  
 
  

 ■ Zasada 1 minuty (nowe 
Rozporządzenie EU) 

 ■ Drugi Sygnał Prędkości 
 ■ Łatwy zapis wpisów manualnych 

  ■ Najłatwiejsza obsługa 

Najważniejsze cechy nowego tachografu EFAS: 
 ■ Jedno urządzenie dla pojazdów 12V i 

24V   

  

■ Zgodność z rozporządzeniem UE 1266/2009 – w tym reguły 1 minuty 
oraz możliwości wprowadzenia znaków rejestracyjnych przez firmę 

 
Grupa przedsiębiorstw intellic: 

■ IMS – Drugi Sygnał Prędkości – powszechnie używane rozwiązanie 
CAN-BUS w ciężarówkach    

  

■ Jedno urządzenie dla pojazdów 12V i 24  Firma intellic jest innowacyjną firmą 

zaawansowanych technologii z Austrii z 

doskonałymi produktami dla sektora 

Inteligentnych Systemów Transportu 

(ITS). 

intellic Germany GmbH jest filią firmy 

intellic GmbH, która zajmuje się 

rozwojem i sprzedażą zaawansowanych 

rozwiązań w obrębie tachografu 

cyfrowego stosowanego w pojazdach 

komercyjnych.  

KBA-Approval No.: e1*3821/85*1266/2009*222*02 

■ Szybsze czasy pobierania danych  

■ Szybsze odczyty i zapisy kart  
■ Łatwa obsługa  
■ Wygodne ręczne wprowadzanie danych  

■ Zwiększona czytelność symboli  
■ Automatyczna pamięć czasu pauzy  
■ Regulowana aktywność przy zmianie zapłonu  
■ Wymiana baterii oraz modułu drukarki bez ponownej kalibracji  

■ Konfigurowalne drugie ostrzeżenie o prędkości  
■ Dostępne 27 języków; możliwość wgrania kolejnych  
■ Łatwa zmiana języków  
■ Tryb 12- lub 24-godzinny  
■ Budzik do optymalnego wykorzystania czasu jazdy i odpoczynku  
■ Inteligentne wprowadzanie kodu PIN  

■ Automatyczne dopasowanie szyny CAN  
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Znamionowe zasilanie: 
 

Funkcje specjalne: 
 

   
■ Zakres zasilania: 8-32V  ■ Wymienny moduł drukarki 
■ Pobór prądu przy zasilaniu drogomierza:  

70mA (24V) and 120mA (12V) 
 

■ Zgodny z EU 1266/2009 (Październik 2012) 
■ Wygodna obsługa otwierania przedniego interfejsu 

■ Zużycie energii w trybie czuwania poniżej 3mA  

(bez zasilania czujnika ruchu) 

 

Protokoły oprogramowania: 
 

Dane techniczne: 
  

 
■ Standardowa komunikacja CAN bus do instrumentu 

wskazującego zgodnie z ISO 16844   
■ Wymiary bez pokrywy zgodne ze slotem radia DIN 

zgodnie z ISO 7736 
 

■ CAN ISO 15765, K-Line oraz RS232 z funkcją 

diagnostyczną (UDS) zgodnie z ISO 14229 i 14230 
■ Wymiary obudowy (SxW): 186mm x 58mm ■ Automatyczne dopasowanie CAN bus 
■ Stopień ochrony frontu urządzenia po instalacji:  

IP54 
 

Cechy systemu: 
■ Zakres zasilania:         8   do 32V  
■ Zakres temp. pracy:             -25°C do +80°C   

■ Zakres temp. przechowywania:                 -40°C do +85°C  ■ Wyświetlacz typu Dot-Matrix 2 x 16 znaków 
■ Temperatura pracy drukarki:      -10°C do +60°C  ■ 4 dostępne kolory wyświetlacza 
■ Waga: 1.075g  ■ 6 klawiszy funkcyjnych 
■ Stopień ochrony tyłu urządzenia: IP40  ■ 2 automatyczne czytniki kart 
  ■ Standardowy rozmiar radia 

Interfejs: 
 ■ Maksymalna ochrona przed manipulacją 

 ■ Maksymalna niezawodność systemu 
  ■ Zgodny ze standardami certyfikatów EU 
■ Interfejs dla czujnika ruchu  ■ Zegar czasu rzeczywistego 

■ Interfejs CAN do podłączenia do elektroniki pokładowej  
■ Parametry mogą być zmieniane na wszystkich 

interfejsach 

■ Konfigurowalny interfejs K-line oraz info-interfejs   ■ Wymiana modułu drukarki bez nowej kalibracji  
■ 6-pinowy standard przedniego interfejsu do kalibracji, 

diagnozy oraz pobierania danych 
 

 

Funkcjonalność języka: 
■ Trzy wyjścia impulsu v (jeden konfigurowalny)  
■ Drugi interfejs CAN może zostać wykorzystany do 

adaptacji telematycznych systemów zarządzania flotą  
■ Dwa wejścia cyfrowe stanu D1/D2 (logowanie zdarzeń 

 
 
 

 

■ Automatyczne wykrywanie języka użytkownika karty 

   specyficznych dla danego użytkownika) ■ Dostępne 27 języków 
■ Rozwiązanie Drugiego Sygnału Prędkości poprzez 

CAN-Bus (Standard SAE J1939) 
■ Możliwość ładowania innych języków 
■ Wyświetlane teksty jako tekst przewijany 

■ Wyjście ostrzeżeń dla alarmów tachografu   ■ łatwa zmiana wyświetlanego języka 
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