
ПРИЛОЖЕНИЕ 1В (ANNEX 1C)

STONERIDGE DSRC МОДУЛ

АВТОПАРКОВЕ И ВОДАЧИ

КАКВО Е НОВОТО?

навигационна

сателитна

• началното и крайното местоположение се записват на картата и в тахографа,

когато картата се поставя или изважда

• обновяване на местоположението на всеки 3 часа управление в картата и

тахографа, ако картата не е била вадена от тахографа

• GNSS може да бъде използвано като втори източник на движение в тахографа

• външна антена от тахографа, поставена в предната част на автомобила

• при подходящо оборудване може да се използва от контролните органи за

получаване не информация от тахографа

обновяване на

сигурността
• чрез усложнено кодиране

нови

карти
• за работа с подобрена сигурност

нови

пломби

DSRC е външна антена на тахографа, поставена в предната част на превозното

средство. DSRC модула може да бъде използван от властите за получаване на информация от

тахографа. Контролните органи ще използват радиоустройство с малък обхват, за да про-

веряват определени данни от тахографа без да спират превозното средство.

Така ще могат дистанционно да идентифицират потенциални нарушения, но няма да бъдат

Stoneridge DSRC е самостоятелно устройство, свързано към мрежата. То не изискваCAN-

специално окабеляване, а използва стандартната интегрирана кабелна система.

Stoneridge DSRC се използва в товарни автомобили, произведени от повечето водещи

европейски производители. То е напълно съвместимо както с интелигентния тахограф на

Stoneridge  SE5000-8 DTCO Continental., така и  с 1381-4 на

Устройства за изтегляне на данни - транспортните оператори трябва да са сигурни, че

устройствата им могат да комуникират с интелигентните тахографи и да изтеглят данни от тях.

Софтуер за анализ на тахографи - Глобус Комерс ще обнови софтуера за анализ

на данни, така че да обслужва данните от интелигентните тахографи.

Карти на водачите - водачите могат да получат нова

карта на водача за тахографа, коятоще записва допълнителна

информация съгласно новото законодателство. Постепенно

всички 1Б стари) карти ще бъдат заменени с нови карти на водач.(

Двата вида карти са правно съвместими, но в зависимост от

типа на картата ще се изтеглят определени данни от тахографа.
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Глобална навигационна

система

предавани лични данни*.

сателитна система

GNSS

ПРИЛОЖЕНИЕ 1В
интелигентни тахографи Специална

DSRC

GNSS

глобална

DSRC

интелигентни

тахографи

• проследима система от производителя на пломбите до сервизния техник

SE5000-8
STONERIDGEинтелигентния тахограф на

Ще бъде разработен актуален пакет за вторичнияпазар, включително инструкции за монтаж.

комуникация

* Пример за някои от данните, които могат да бъдат достъпни, са посочени в таблица
на гърба на брошурата

Специализирани

съобщителни

системи с малък

обсег на действие

Европейската комисия преразгледа занодателството по отношение на
тахографите с цел да се затрудни манипулирането на данните от тахографа,
да се подобри ефективността на конпрола и да се намали
административната тежест.

В резултат на това през юни 2016 г. е одобрена
Приложение 1В (Annex 1C (EU 2016/799), с което)
се въвеждат интелигентните тахографи.


