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UTP-10 Uniwersalny Tester i Programator Tachografów 
do programowania i kalibracji wszystkich typów tachografów  
analogowych i cyfrowych                                                 
tachographs 

dystrybutor: 

 
UTP-10 to prosty w obsłudze, przenośny, uniwersalny tester i programator do tachografów. 
Jest on przeznaczony do programowania i kalibracji tachografów wszystkich marek. 
Używany jest do instalacji, konfiguracji i przeprowadzania okresowych kontroli tachografów 
zarówno w pojeździe jak i na stanowisku pomiarowym. Urządzenie zostało docenione przez 
tysiące techników warsztatowych w całej Europie i nie tylko. Może być wykorzystywany jako 
autonomiczne urządzenie lub jako element zintegrowanego systemu warsztatowego w skład 
którego wchodzą min: 

- Automatyczny Odcinek Pomiarowy 
- drukarka wklejek i raportów 
- program TACHOMATT Red s 
- stanowisko rolkowe ROLMATT-50 
- wszystkie marki tachografów analogowych i cyfrowych. 

 

 

* zależy od zamówionej wersji 

Główne zalety: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Dane techniczne: 

n Obsługa wszystkich tachografów 
analogowych i cyfrowych* -  
wewnętrzna pamięć wykonanych 
kalibracji tachografów analogowych i 
cyfrowych. Półautomatyczne wykonanie 
testów tachografów oraz testy 
programowalne użytkownika  
 

n Proste, intuicyjne menu – graficzny 
wyświetlacz LCD 128 x 64. Klawiatura 
membranowa z 20 przyciskami. Menu 
składa się z 4 głównych menu.  
 

n Wbudowany help - opis błędów DTC i 
komunikatów UTP 
 

n Wprowadzanie kodu PIN 
bezpośrednio z klawiatury UTP-10. 
 

n Inteligentne Kopiowanie 
Parametrów –   kopiowanie ustawień 
parametrów nawet pomiędzy różnymi 
modelami i markami tachografów  
 

n Szeroki zakres zasilania – 
5-30V DC, niski pobór mocy 
 

n Sprawdzanie przetwornika KITAS 

zasilanie: 
 
 
 
 
zużycie energii: 
 
wymiary:  
 
waga: 
 
zakres temp. 
pracy:  
względna wilg.: 
 
stopień ochrony: 
 
wyświetlacz:  
 
 
klawiatura: 
 
wbudowane 
interfejsy: 
źródło 
częstotliwości: 

5 – 30 V DC (4x akum. AA., lub 4x AA 
baterie alkaiczne, lub zewnętrznie 
12/24V zapalniczka samochodowa lub 
zasilacz) 
 
max 1,0 W (czas pracy min. 15 godz. 
na w pełni naładowanych bateriach) 
203 x 100 x 40 (DxSxW) 
 
0,4 kg z bateriami. 
 
-5 ... +55 °C 
 
10 ...   95 % 
 
IP-40 
 
graficzny LCD FSTN, 128 x 64, białe 
podświetlanie, 3 rodzaje czcionek  
 
membranowa, 20 przycisków  
 
RS 232, K-line, protokół KWP 2000, 
 
wewnętrzny, wysokiej stabilności 
generator TCXO +/- 1,5 ppm  ( 
wykorzystywany podczas Testu 
Zegara Tachografu ) 

UPT-10 LITE 
do kalibracji 
tachografów 
cyfrowych 

UPT-10 BASE 
do obsługi i 
kalibracji 
tachografów 
cyfrowych 



     
 

 

Drukarka tabliczek, drukarka raportów 
Automatyczny 

Odcinek 
Pomiarowy 

ROLMATT-50 
Control Box 

interface 
adapter do 
wszystkich 

rodzajów rolek 

ROLMATT-50 
stanowisko 

rolkowe 

ANALOGOWE i 
CYFROWE 

TACHOGRAFY 
wszystkich marek 

TACHOMATT 
Red 

oprogramowanie 
dla warsztatów 

Firmware update przez 
INTERNET 

UTP-10 tester 
Chronotester 
urządzenie do 

okresowej kontroli 
UTP-10 

kabel M1 1381, SE5000, EFAS-3, Smartach kabel K 1324 

kabel L1 VR2400 kabel F3 zasilanie zewnętrzne  UTP-10 z gniazda 
zapalniczki samochodowej + gniazdo AOP 

kabel A1314, 1318, VR8400, 026, 028 
kabel B 1314, 1318, VR8400, 026, 028 

kabel C 1314, 1318, VR8400, 026, 028 kabel G tester chronokomparatora  

kabel H EGK-100 kabel J 1319 

kabel E Fotokomórka z kablem    

UTP-10 Warsztatowy System Tachografów 


