WorkshopTab
Vær forberedt til fremtiden…
WorkshopTab er en alt-i-én løsning for fartskriverværkstedet. I stedet for en lang række forskellige
værktøjer, så som Tester, manipulationstester, download værktøj, PC med tilhørende software o.a. kan du
udføre alle nødvendige tests og påkrævede dokumentation ved hjælp af WorkshopTab fra VDO ude i køretøjet, hvorved unødige skridt frem og tilbage mellem
kontor og køretøj nu kan undgås.
WorkshopTab har den unikke funktion, at den kan
kommunikere trådløst mellem tablet og fotocelle,
rullefelt, tacograf, printer og online servere.
Du kan, som loven foreskriver, kontrollere for manipulation, se hvilke fejl, der har været siden sidste 2 års
eftersyn og udskrive en rapport. WorkshopTab kan
også hjælpe med udbedring af fejlene, så du hurtigt
kan få køretøjet ud at køre igen.
Der er ligeledes mulighed for at udskrive kontrolkort
direkte fra WorkshopTab og dermed kan du færdiggøre dit 2 års eftersyn i køretøjet.
Der er også mulighed for at gå ind på et ForhandlerWeb og hente forskellige serviceinformationer. Det
kan være installationsvejledninger til montering af
fartskriver i køretøjer under 3500 kg, monteringsvejledninger, fejlkoder, brugervejledninger og andre relevante informationer, som kan bruges til reparation
eller tilbudsgivning.

Den brugervenlige WorkshopTab er konstrueret til
anvendelse på værkstedet og har en touch skærm
samt et internt genopladeligt batteri.
Funktioner:
 Internet adgang via WLAN eller via GSM (anden
WorkshopTab variant!)
 Personlig adgangskode for op til 20 teknikere
 TCO information så som tacograf detaljer, fejlhukommelse, levetid, og DTCO licenser
 Kalibreringsindstillinger så som målemetode, tacograftype, WorkshopLink forbindelse
 Manipulationstest, test for manipulationsmistanke, brugervejledninger samt oprettelse af
kontrolskema
 W/L kalibrering med udmåling på vej eller rullefelt
 Support for enhedstest, testkørsel, rapporter,
juridiske parametre, TCO parametre, CAN og universel programmering
 Håndtere masselager-download fra DTCO og påkrævede certifikater/signaturer
 WorkshopTab’en kan ligeledes skille data ad, så
vognmanden kun får sine data. Ifølge dansk lovgivning må værkstedet kun udlevere de data der
tilhører den pågældende vognmand.
 Udføre DTCO software opgraderinger samt opdateringsprocesser
 WorkshopTab software opdateringer
 Tilkøbsfunktioner:
o Manipulationstjek
o Rapporter (kontrolskema)
o Universal DTCO m.m.

Tekniske data:

WorkshopTab

Rullefelt interface modul

Strømforsyning

Internt genopladeligt batteri

Strømforsyning

100 .. 240 VAC +/- 10% 50Hz, 60 Hz

Overspændings
kategori

II

Driftstemperatur

AC adapter 100 .. 240 VAC ca. 2,0 A
DC Adapter 11 .. 16 VDC
22 .. 24 VDC max. 6,1 A
-5 .. +40 C

Strømforbrug

Max. 1 A

Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed

-10 .. +50 C

Driftstemperatur

-10 .. +40 C

Max 90% (ikke-kondenserende)

-20 .. +70 C

IP beskyttelse

WorkshopTab IP54

Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed

WorkshopLink IP40

IP Beskyttelse

IP54

Bluemeter (refleksstander) IP54

Forureningsgrad

II

Max. 80% (ikke-kondenserende)

Dimensioner

WorkshopTab ca. 272 x 198 x 20 mm Work- Dimensioner
shopLink ca. 58 x 34 x 14 mm
Bluemeter ca. 98 x 66 x 35 mm

200 x 180 x 95 mm

Vægt

WorkshopTab 1.200 g
WorkshopLink 15 g
Bluemeter 185 g (inkl. sugekop!)
277 mm (10,1”) diagonalt

Vægt

1.500 g

Udtag for
løftebom

Vekselstrømskontakt, forsyningsspænding, kontakt
belastning 0.6 A sikret via enhedens sikring

1280 x 800 pixels, 16,7 mill. Farver

Tilslutninger:

Virtuel, kontekst følsom

- Udtag for
sensor
- Rullefelts puls
sensor
- Refleksstander

Skærm

Keyboard
Interface(s)

Bluetooth
WLAN b, g, n (IEEE 802-11)
K-Konstant
2.000 .. 50.000 imp/km
(afhængig af fartskriveren!)
W-konstant med WorkshopLink & Bluemeter
2.000 .. 50.000 imp/km
Udmålingshastighed
Afvigelse ur

20 .. 200 km/t

Målestrækning
vej

20 m

+/- 120 s/24 t

Test hastighed for 3 .. 20 km/t
“W” måling

TABLET:
Varenummer

Beskrivelse

12 VDC +/- 15%, 1 A, kortslutningssikret
0,2 cm/imp .. 5,0 cm/imp (NPN eller push-pull)
For hjulomkredsmåling (NPN eller push-pull)

Korrektionsfaktor Automatisk eller +/- 9,9% á 0,1% nøjagtighed
Måleområde ”w” 2.000 .. 50.000 imp/km
konstant
Måleområde ”L” 300 .. 7200 mm
Målehastighed
for ”w” og ”L”
Målelængde for
rullefelts udmåling
Distance måling

1 .. 60 km/t
200 meter dobbel rullefelt og Roller Set Compact,
20 m bremsetest
100 .. 10.000 m

TILBEHØR:
Varenummer

Beskrivelse

A2C59507852

WorkshopTab Basis (tablet PC, WorkshopLink, MTCO adapter, kuffert)

A2C59507854

Manipulationstjek licens

A2C59507855

Rapport licens

A2C59507857

WorkshopTab Basis GSM (tablet PC, WorkshopLink, MTCO adapter, kuffert)

A2C59507856

Universal DTCO licens

A2C59507837

Stoneridge adaptere (SE5000 + TVI2400)

A2C59506336

Cigartænder kabel

Varenummer

Beskrivelse

A2C59506337

Docking station

A2C59507859

WorkshopTab voucher package (Manipulation Check,
Reporting, Universal DTCO licence)

A2C59507495

Ekstra batteri

A2C59507496

Batteri lader

WorkshopTab accessories package (Stoneridge adapters
[SE5000 + TVI2400], docking station, BlueMeter
[wireless, light barrier])

A2C59513514

BlueMeter (trådløs, light barrier)

A2C59507860

