
TECHNOLOGIE DUO
Nový SE5000 Exakt Duo2 je dosud nejinteligentnější tachograf pravidla jedné minuty! Nyní přichází jako standard s naší 
ověřenou technologií Duo – nástrojem pro podporu rozhodování, který poskytuje řidičům v reálném čase vždy aktuální 
informace o době jízdy a době přestávek. Umožňuje jim udržovat si snadno přehled o jízdě, optimalizovat využití času na 
cestě a dodržovat zákonné předpisy*. Technologie Duo byla nyní rozšířena o výpočty podle směrnice o pracovním času a 
podporu Ferry&Train.

Příklad obrazovek přístroje DuoZbývající doba jízdy
Displej Zbývající doba jízdy ukazuje nepřetržitou dobu jízdy (4 hodiny 
30 minut), denní dobu jízdy (9 nebo 10 hodin), týdenní dobu jízdy (56 
hodin) a čtrnáctidenní dobu jízdy (90 hodin).

Zbývají 3 hodiny 50 minut doby jízdy (aktuální činnost) před tím, než 
řidič musí zastavit a mít přestávku dlouhou 9 hodin.

Zbývající doba odpočinku

Displej Zbývající doba odpočinku ukazuje přestávky (45 minut nebo 
15+30 minut), denní odpočinek (9, 11 nebo 3+9 hodin) a týdenní 
odpočinek (45 nebo 24 hodin).

Řidič musí odpočívat (aktuální činnost) ještě 45 minut, než bude moci 
jet 4 hodiny 30 minut.

Výstrahy
Výstrahy a předběžné výstrahy poskytují řidiči důležité informace k jízdě a odpočinku, např. 
Maximální denní doba jízdy, Začátek denních/týdenních dob odpočinku atd.

Požadovaný typ další 
přestávky

Aktuální činnost Minimální doba odpočinku 
před pokračováním v jízdě

Doba odpočinku, která 
zbývá, než bude k 

dispozici další doba jízdy
Další činnost

Aktuální činnost 
druhého řidiče

Doba jízdy, která bude k dispozici 
po této 

přestávce/době odpočinku

* Poskytuje asistenci v souladu se směrnicí 561/2006 & 2002/15/EC.

Maximální doba jízdy, která 
zbývá před další přestávkou

Aktuální činnost

NOVÝ    

VYTVOŘENÝ PRO 

VAŠE POTŘEBY.

.

Výpočty pracovního času

Ukazatel pracovního času zohledňuje výpočty směrnice o pracovním 
času a pro lepší informovanost řidiče poskytuje přehled o pracovním 
času od poslední zastávky, denních časech práce a přestávek a týden-
ním pracovním času.

Označuje, že jsou 
zobrazeny 

informace řidiče

Pracovní doba od 
poslední přestávky

Denní pracovní 
doba

Denní doba 
přestávek

Týdenní 
pracovní doba



SE5000 EXAKT DUO2: FUNKCE A PŘÍNOSY

PRAKTICKÉ APLIKACE PRO VÁŠ TELEFON

Pro získání dalších informací k digitálnímu tachografu SE5000 Exakt Duo2 nás kontaktujte 
telefonicky na +420 603 221 999 nebo e-mailem na karel@halenb.cz

Funkce „pravidlo jedné minuty“ přináší průměrnou 
úsporu 45 minut* doby jízdy pro každého řidiče za den

Super rychlé stažení dat – pouze 1 minuta a 30 sekund 

pro stažení dat za 3 měsíce

Odpočítávání doby jízdy a odpočinku, které pomáhá 
dodržovat zákonné předpisy pro dobu jízdy**

Zlepšuje vytížení řidiče a vozidla

Podporuje 2. zdroj pohybu, který je povinný pro všechna 
nová vozidla od 1. října 2012

Funkce „Odpočinek dosud“ v manuálně prováděných 
záznamech

Jednoduché, intuitivní ruční zadávání

Možnost provádět dálkové stažení dat

Rychlé zpracování karty při vložení / vyjmutí

Implicitní nastavení na „Odpočinek“ při vypnutém klíčku 
pomocí firemní karty

Oproti konkurenci vyniká snadností používání – intuitivní 
struktura menu, jasné grafické rozhraní s velkými 

symboly

Volně dostupné online školicí nástroje

Větší symboly při změně činnosti – při změně zobrazuje 
pouze aktuální činnost

Automatické nastavení letního času

Systém snadného vkládání role papíru

Vnitřní baterie na celou dobu životnosti přístroje – baterii 

není potřeba měnit

Dvouletá záruka bez omezení počtu ujetých km

* Průměrně – výsledky závisí na stylu jízdy.

** Poskytuje asistenci v souladu se směrnicí 561/2006 & 2002/15/EC.

Abychom ještě více usnadnili život provozovatelům vozových parků, vytvořili jsme dvě bezplatné aplikace pro Android.

Duo Mobile přináší všechny výhody technologie Duo do vašeho telefonu. Po instalování této intuitivní aplikace se váš telefon 
synchronizuje s tachografem SE5000 Exakt Duo nebo Duo2 a poskytne vám druhý displej. To znamená, že na obrazovce 
telefonu dostáváte v reálném čase aktuální informace – včetně odpočítávání doby jízdy a odpočinku a užitečné výstrahy, které 

vám pomáhají dodržovat zákonné předpisy.

Tacho Center umožňuje bezdrátově nastavovat všechny údaje tachografu. To znamená, že si můžete stáhnout údaje karty 

řidiče a vozové jednotky do svého telefonu bez nepohodlného připojování kabelů nebo příslušenství pro stahování. Kromě 
toho vám Tacho Center přesně řekne, kdy jste naposledy stahovali data určitého řidiče nebo vozidla, takže můžete efektivně 
řídit vozový park. Po přenesení informací do telefonu je můžete odeslat e-mailem do kteréhokoliv počítače a tím je bezpečně 
uložit, nebo je můžete poslat rovnou do analytického softwaru OPTAC.

Abyste mohli používat bezplatné aplikace, musíte si zakoupit adaptér Tacho Link, který umožňuje Bluetooth propojení 
digitálního tachografu s Android telefonem. Tacho Link se dodává také s upravenou kazetou tiskárny umožňující zasunutí 
adaptéru do všech digitálních tachografů Stoneridge bez nutnosti odstraňování kazety tiskárny.

www.HALENB.cz

Pokročilý režim období dostupnosti

Výpočty směrnice o pracovním času zaručují lepší 
informovanost řidiče**

Podpora pro trajekty a vlaky v reálném čase

Automatické firemní zámky zabraňují zveřejnění vašich 

dat


