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tagad pieejams ar jauno programmatūru LE6MEUD85, kas atbilst 
MK 95. un 96. Noteikumu prasībām

Taksometru nākotne.
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 Automātiska spilgtuma regulēšana optimālai redzamībai dienā 
  un naktī
  LED-displeja augstā gaismas intensitāte nodrošina ideālu 
  redzamību pat spilgtā saulē līdz 5m attālumā

Iespaidīgs dizains
 Īpaši plāns un moderns dizains ar caurspīdīgu tumši
  pelēku korpusu
 Viegli apkalpojams nenoņemot no auto pateicoties HALE
  terminālam
 Īpaši liels displejs labai redzamībai
 Vienkārša un ātra montāža ar „clip-on“ montāžas plāksni

Vairāk lietošanas ērtību
 4 ērti taustiņi ar uzlabotu jūtīgumu  
 Izgaismoti taustiņi labākai redzamībai naktī
 Taustiņi izvietoti vadītāja pusē

Daudzpusīgi tarifi
Moderna tarifu programma ar 32 tarifu pakāpēm, dažādas 
piemaksu opcijas
Integrēts kalendārs līdz 2037. gadam ar  
iepriekšprogrammētām svētku dienām
Vienkārša tarifu nomaiņa izmantojot tarifa-Cey vai MPI-001
Iespēja automātiski izvēlēties vajadzīgo tarifa pakāpi

Divas tarifa bloku atmiņas
Otra tarifu bloka atmiņa ļauj jau laikus ieprogrammēt nākotnes 
tarifu, pilnīgi bez stresa. Jaunais tarifs automātiski aktivizēsies 
noteiktajā dienā.

Nekādu rindu pie apkalpojošā dienesta!

4 darba režīmi
Parastais darba režīms, Maiņu režīms ar vadītāja numura 
iebadi, Cey-sistēma, Online režīms caur datu pārraidi.

Automotīvs produkts
 Microtax®-06 atbilst autoražotāju augstajām prasībām. 
 HALE piegādā pa tiešo  Mercedes Benz, VW u.c. ražotājiem 
 Bezkonkurences zems strāvas patēriņš, tikai 0,4 mA strāvas 
 taupīšanas režīmā 
 Automotīvas komponentes ar paplašinātu darba 
 temperatūras režīmu garantē ilgu kalpošanas laiku

Moderns ar skatu uz nākotni
Automotīvais procesors satur pārrakstāmu programmas  
atmiņu. Programmatūras nomaiņa var tikt veikta neizbūvējot 
no auto.

Augstākie kvalitātes standarti
HALE ir Vācijas autoražotāju piegādātājs un attīstītāju 
partneris, kas atbilst visaugstākajiem kvalitātes 
standartiem. HALE produkti atšķiras ar modernām 
tehnoloģijām un vienkāršu lietošanu. 

Uzņēmēju priekšrocības 
 Darba laika uzraudzība 
Iespēja, izmantojot MPI-001, saslēgt taksometru ar
dispečerizācijas sistēmu 
17  maiņas un 17 aizsargāti nedzēšami absolūtie kontrolskaitītāji  
Iekšējā baterija nodrošina 10 gadu darbu arī pie īslaicīgiem 
strāvas zudumiem (piem. servisa darbi)
Atskaišu veidošana saskaņā ar uzņēmumu prasībām
Čeku izdrukas saskaņā ar klientu prasībām
Pārsniedzot maksimāli pieļaujamo ātrumu, taksometrs izdod 
skaņas signālu
Ja notiek iejaukšanās sistēmas konfigurācijā, taksometrs bloķējas
Iespēja programmēt automātisko taksometra ieslēgšanos
atkarībā no sēdekļu kontaktu stāvokļa 

Tehniskie dati
Izmēri 159 x 55 x 19 mm (P x A x D)

Darba spriegums 8 V - 18 V, aizsardzība pret nepareizu pieslēgumu

Strāvas patēriņš maks. 320 mA, Off-režīms < 350 µA

Darba temperatūra -25° C līdz +85° C

Ceļa konstante 500-65535 Imp/km

Svars 125 g

Pieslēgumi • Jumta zīme, maks. 40W
• Sēdekļu kontakti, IS sensori
• 6 ārējās signāllampas katra 20W
• 2 brīvas ieejas und 1 brīva izeja 

Interfeisi • HALE CAN printerim TPD-01
• HALE Cey norēķinu sistēmai
• MPI-001 caur BT ar planšetdatoru
• SEI-03 digitālam parakstam INSIKA® un A-Trust
• Fiskālais interfeiss
• RS232
• Taksometra statuss

Sertifikāti

INSIKA® ir ADM e.V. reģistrēta preču zīme
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