
DUO-TEKNOLOGI

Den nye SE5000 Exakt Duo2 er den mest intelligente fartskriver, der tager højde for 1-minuts-reglen, til dato! Den fås som 
standard med vores gennemtestede Duo-teknologi - et supportværktøj, der giver chauffører realtidsopdateringer om køre- 
og hviletider, så de let kan holde regnskab under turen og samtidig optimere deres køretider uden at overtræde reglerne*. 
Duo-teknologien er nu forbedret med beregninger efter køre- og hviletidsdirektivet, og den understøtter tog og færger.

Eksempel på Duo-skærmeResterende køretid
Displayet Resterende køretid tager højde for uafbrudt køretid (4 timer og 
30 minutter), daglig køretid (9 eller 10 timer), ugentlig køretid (56 timer) 
og køretider hver 14. dag (90 timer).

Der er 3 timer og 50 minutters køretid (nuværende aktivitet) tilbage, før 
chaufføren skal standse og holde 9 timers hvil.

Resterende hviletid
Displayet Resterende hviletid tager højde for pauser (45 minutter eller 
15+30 minutter), daglige hvil (9, 11 eller 3+9 timer) og ugentlige hvil (45 
eller 24 timer).

Chaufføren skal hvile (nuværende aktivitet) i yderligere 45 minutter, før 
vedkommende kan køre videre i 4 timer og 30 minutter.

Advarsler
Advarsler og foradvarsler giver chaufføren vigtige oplysninger om kørsel og hvil, f.eks. maksimal 
daglig køretid, start på daglige/ugentlige hvileperioder etc.

Maksimal køretid tilbage 
til næste pause

Næste påkrævede 
pausetype

Nuværende 
aktivitet

Minimum hvileperiode 
før genoptaget kørsel

Nuværende 
aktivitet

Resterende hviletid 
før der atter er 

tilgængelig køretid
Næste aktivitet

Medchaufførs 
nuværende aktivitet

Tilgængelig køretid efter 
denne pause/hviletid

* Giver anvisninger iht. 561/2006.
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Beregning af køre- og hviletider

Visningen af køre- og hviletider tager højde for beregningerne i køre- og 
hviletidsdirektivet og viser en oversigt over køretid siden sidste pause og 
køretid pr. uge, så chaufføren bevarer overblikket.

Angiver, at der vises 
førerinformation

Arbejdstid siden 
sidste pause Daglig arbejdstid

Daglig pausetid Ugentlig arbejdstid



Indstil standarden til 'Hvil', når køretøjet er slukket, ved 
hjælp af virksomhedskort

SE5000 EXAKT DUO: FUNKTIONER OG FORDELE

PRAKTISKE APPS TIL DIN TELEFON

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SE5000 Exakt Duo2-digitalfartskriveren, kan du 
ringe til os på 8741 8010 eller sende en e-mail til info@bgdk.com

'1-minuts-reglen' giver i gennemsnit 45 minutter* køretid 
pr. chauffør pr. dag

Superhurtige downloadtider - kun 1 minut og 30 sekunder 
over en periode på 3 måneder

Køre- og hviletids information, som hjælper med at 
overholde de gældende køre-/hviletidsbestemmelser**

Sikrer bedre udnyttelse af køre- og hviletiderne

Understøtter 2nd sensor, som har været obligatorisk for 
alle nye køretøjer siden 1. oktober 2012

'Hvil indtil nu'-funktion med manuel indtastning

Enkel og intuitiv manuel indtastning 

Mulighed for fjerndownload

Hurtig kortbehandling ved indsættelse/udtagning

Den mest brugervenlige på markedet - intuitiv 
menustruktur, tydelig grafisk brugerflade med store 
piktogrammer

Gratis online-træning (www.SE5000.com)

Store symboler ved aktivitetsændring – viser kun den 
faktiske aktivitet, som ændres

Automatisk indstilling til energibesparelse i dagslys

System til enkel indføring af papirrulle

Internt livstidsbatteri - batteriskift unødvendigt

2-års ubegrænset kilometer garanti

* I gennemsnit - resultaterne afhænger af køremønstret.
** Giver anvisninger iht. 561/2006.

Vi har desuden udviklet to gratis Android-apps, som gør livet endnu lettere for virksomheden.

Duo Mobile sikrer, at du kan udnytte alle Duo-teknologiens fordele på din telefon. Når du har installeret denne intuitive app, 
synkroniserer telefonen med SE5000 Exakt Duo eller Duo2, så du får et ekstra Duo-display. Det betyder, at du får opdateringer 
i real-time, herunder køre- og hviletids information, samt praktiske advarsler, som hjælper dig med at overholde reglerne – på 
telefonskærmen.

Tacho Center sikrer, at du kan administrere alle fartskriverdata trådløst. Det betyder, at du kan downloade chaufførkort og 
køretøjsenhedsdata på telefonen uden at skulle tilslutte kabler eller udlæsningsværktøj. Desuden fortæller Tacho Center dig 
nøjagtigt, hvornår du sidst downloadede data for en given chauffør eller køretøj, så du fortsat kan administrere flåden effektivt. 
Og når informationerne er blevet overfør til telefonen, kan du sende en e-mail med dem til en computer, så de gemmes sikkert, 
eller sende dem direkte til OPTAC-analysesoftwaren.

For at bruge vores gratis apps, bliver du nødt til at købe en Tacho Link dongle for at aktivere din digitale fartskriver til at forbinde 
med din Android-telefon via en Bluetooth-forbindelse. Tacho Link fås også med en modificeret 
SE5000-digitalfartskriver-printerkassette, som gør det muligt at sætte donglen i en hvilken som helst 
Stoneridge-digitalfartskriver, uden at printerkassetten fjernes.

www.SE5000Exakt.com

Avanceret indstilling for rådighedsperiode

Beregninger i henhold til køre- og hviletidsdirektivet sikrer 
bedre information til chaufføren

Understøtter færge og tog i ”real-time”

Automatisk virksomhedslås forhindrer, at uvedkommende 
kan få adgang til dine data


