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Tacógrafo Digital BVDR
O que é?

O novo Tacógrafo Digital BVDR utiliza a experiência mundial da VDO na fabricação de tacógrafos, combinando
alta qualidade e funcionalidades diversas em um único produto, que atende às regulamentações do CONTRAN
e INMETRO (INMETRO 201 de 02/12/2004 e CONTRAN 92/99 ANEXO II). O Tacógrafo Digital BVDR registra e
fornece informações precisas do veículo e do motorista, tais como velocidade, tempo, distância, rotações do
motor (RPM), monitoramento da ignição, informações de viagem, entre outras, que facilitam a gestão da frota
e ainda permitem uma análise completa dos dados gravados e arquivados para diversas finalidades, como em
caso de acidentes. Todas as informações são gravadas em memória interna não volátil com capacidade de
armazenamento de até 7 dias completos de gravação segundo a segundo.

Como funciona?

Conectado ao veículo através de interfaces eletrônicas, o novo Tacógrafo Digital BVDR pode ser instalado
diretamente no painel do veículo e a calibração do produto pode ser feita através de qualquer Posto Autorizado
VDO. Já a identificação do motorista no produto é feita através do acionamento dos botões do painel frontal,
relacionando o código do motorista ao número de registro de habilitação - CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
As informações registradas no Tacógrafo Digital BVDR são obtidas de duas formas: impressão em fita diagrama e
download via drive USB criptografado (proteção dos dados digitais).

Aprovações

Portaria Aprovação INMETRO nº 376/2011 / Portaria Aprovação DENATRAN nº 145/2012

Gravação de dados
• Velocidade do veículo: velocidade real, segundo a segundo;
• Distância: distância real percorrida, segundo a segundo;
• Rotação do motor (RPM): segundo a segundo;
• Velocidade máxima: momento exato da ocorrência, de acordo com a legislação vigente (INMETRO);
• Informações do motorista: código de motorista, número da CNH, início e fim da condução;
• Informações do veículo: chassi, placa e parâmetros;
• Controle das modificações dos parâmetros do BVDR;
• Registro das falhas do veículo tais como sensor de velocidade (Kitas), falha de energia, etc.
Funcionalidades
• Dot-matrix display com diferentes cores de iluminação (verde, amarelo, azul, ice blue), quando solicitados de fábrica;
• Formato DIN – Rádio;
• Impressora térmica integrada que utiliza papel pré-impresso de acordo com a legislação vigente;
• Sensores de velocidade: Kitas (2171) ou Hall (2159) ou Indutivo (Eaton);
• Menu em português;
• Protocolo de comunicação CAN e K-Line;
• Saída de excesso de velocidade (overspeed);
• Alerta sonoro de eventos, tais como compartimento de papel aberto, velocidade acima da permitida, etc;
• Ajuste de tempo para três fusos horários e horário de verão;
• Identificação de motorista através do acionamento dos botões do painel frontal e pen drive (opcional).

Especificações Técnicas
• Dimensões de instalação: 178 mm x 50 mm x 150 mm (l x a x p);
• Tensão de alimentação: 12V e 24V (Full range);
• Faixa de velocidade: 0 a 150 km/h;
• Temperatura de operação: -20°C a +70°C;
• Temperatura de armazenamento: -40°C a +85°C;
• Faixa de pulsos: 2.000 a 43.000 pulsos por km;
• Bateria auxiliar para o relógio interno em caso de falha de energia;
• Saídas: 2 saídas de velocidade e 1 saída de excesso de velocidade;
• Precisão da informação eletrônica:
Velocidade: ± 1 km/h;
Distância: ± 1%;
Tempo: ± 5 s por dia;
• Precisão da informação da impressora: de acordo com legislação vigente;
• Tempo de retenção de dados: 10 anos (em caso de falha de energia);
• Proteção: IP54;
• Peso: 1.000g (aproximadamente).
Interfaces
• Protocolo CAN para painel de instrumento;
• Protocolo K-Line para painel de instrumento e diagnose;
• Interface RS232 no conector frontal para programação e calibração;
• Interface USB no conector frontal para download de dados (dados criptografados).

Conheça a mais nova ferramenta on-line da VDO: VDR-Web
Uma solução para coleta e gerenciamento de dados da sua frota*.
*Dados coletados pelo Tacógrafo Digital BVDR da VDO.
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