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Pars DT-101, Avrupa Komisyonu 3821/85 sayılı yönetmeliğin Ek-1B’sine uygun 
olarak geliştirilmiştir. 

Pars DT-101, Yazılım ve donanım %100 Türk mühendisleri tarafından Türkiye’de 
tasarlanmış, geliştirilmiş ve üretilmiş olup, Avrupa Birliği Tip Onayı olan ilk milli 
ve yerli dijital takograf cihazıdır. 

Pars DT-101 veri ve kullanıcının tipi ve / veya kimliğine uygun olarak işlevlere 
erişim hakkı sağlar. Araç ünitesi veri belleğinde ve takograf kartlarında kayıtları 
ve veri depolar. Bu işlemler, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bireylerin 
korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 24 Ekim 1995 tarihli 
95/46/EC sayılı direktifine uygun olarak yapılmaktadır. 
 

Pars DT-101, diğer Dijital Takograf cihazı kullanıcılarının cihaza ek olarak satın 
aldıkları mevcut faaliyetine ne kadar süre kaldığını gösteren saati içinde 
barındırır. Cihaz üzerinde bulunan F tuşu sürücüye faaliyetlerinin bitimine ne 
kadar süre kaldığını tek tuş ile gösterir. Takograf kullanıcısını sürelerden dolayı 
ihlallere girmesini engeller. 

 

Entegre termal yazıcı keskin ve net çıktıların 100mm/s. lik hız ile çalışmasını 
sağlar. Hız ve okunaklı rapor verilmesine olanak sağlar. Yazıcı ünitesinin 
çıkarılabilir olması, yazıcı arızalarından dolayı cihazın tamamen değiştirilmesini 
engeller. 

 

Pars DT-101, 30 dili destekler. 

 

Pars DT-101, sesli uyarılar sürücü tarafından açılıp, kapatılarak. Seyahat 
esnasında yolcuların tedirgin olmasını engeller. 

 

Pars DT-101, dört adet besleme gerilimi modu vardır. Araçların elektrik 
tesisatlarından oluşan arızalarda voltaj veya akım sorunlarında kendini 
korumaya alır. 

 

Pars DT-101, ISO7736 standardına uygun üretilmesi nedeniyle, araçların ön 
panelinde bulunan teyp muhafazaları ile uyumlu olup görselliği artırmaktadır. 

  

 
GİRİŞ 
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Arka Soket arayüzü ISO16844 standartlarında belirtilen takograf arayüzü 
yapısına uygundur. 

 

Pars DT-101 Avrupa komisyonu 3821/85 sayılı yönetmeliğin teknik Ek-1B ekine 
göre işlev gören bir sayısal takograf araç ünitesidir. Takograf sisteminin genel 
yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Takograf sisteminde hareket sensörü , 
araç ünitesi , araç kümesi  ve takograf kartları  bulunmaktadır. 

 

Hareket Sensörü: 
 
Hareket sensörü aracın şanzıman grubundan hız bilgisinin alınmasını sağlar.  Hız 
sinyali hareket sensörü ile takograf araç ünitesi arasında şifreli ve dolayısıyla 
güvenli bir şekilde iletilir. Hız bilgilerinin şifreli iletimi güvenlik ihlallerinin 
algılanmasını ve kaydedilmesini sağlar. 
 

 

Dijital Takograf Araç Ünitesi (Pars DT-101): 

Araç ünitesi; 

 Araç / sürücüsünün sürüş zaman dilimlerini kaydeder. 
 Aracın hızını kaydeder. 
 Kanunla belirlenen sınırlar içinde aracın kullanımını 

inceler. 
 Kayıtları bellekte tutar. 
 Bellekteki kayıtları ekran veya çıktısı üzerinden dışa 

aktarır. 
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Dijital takograf araç ünitesi aşağıdaki bilgileri kaydeder 

  Aracın mesafesi (kilometresini) 
  Aracın hızı 
  Sürüş Zamanı 
  İş veya uygunluk hakkındaki diğer dönemleri 
  Mola süreleri ve günlük dinlenme süreleri 
  Hatalar ve İhlaller 

 
 

 

 

Yasaya göre, dijital takograf tüm ticari karayolu taşımacılığı yapan araçlara 
takılması gerekir. Sayısal takograf araç üniteleri 12 aya kadar sürücü ve kendi 
faaliyetleri hakkında veri tutmaktadır. Araç üniteleri ayrıca, aşırı hız, kalibrasyon 
detayları ve veri indirme bilgileri gibi etkinliklere ek olarak hata ve sabotaj 
girişimleri hakkında bilgi tutmaktadır. 

 
 

Sürücüler sürücü aktiviteleri (yani sürüş, çalışma, dinlenme ve mevcut) 
aktivitelerinin kaydedilmesi için araç ünitesine yerleştirilen kişisel bir akıllı kart 
alırlar. Araç ünitesine ve sürücü kartına kaydedilen bilgiler yasal yükümlülükleri 
takip edebilmek üzere incelenmek için indirilebilmektedir. 
 
 
Pars DT-101 veri ve kullanıcının tipi ve / veya kimliğine uygun olarak işlevlere 
erişim hakkı sağlar. Araç ünitesi veri belleğinde ve takograf kartlarında kayıtları 
ve veri depolar. Bu işlemler, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bireylerin 
korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 24 Ekim 1995 tarihli 
95/46/EC sayılı direktifine uygun olarak yapılmaktadır. 
 
 
PARS DT-101 dijital takograf araç ünitesinin önden görünümü aşağıda 
gösterilmiştir. 
 

 

SİSTEM TANITIMI GENEL BİLGİ 
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Pars DT-101 ön panelinde bulunan özellikler:  

1) Karakter LCD ekran   

2) Geri tuşu   

3) Yukarı tuşu   

4) Servis arayüzü kapağı 

5) Sürücü kartı yuvası 

6) Sürücü 1 tuşu   

7) Sürücü 2 (yardımcı sürücü) düğmesi 

8) OK tuşu   

9) Aşağı tuşu   

10) F tuşu   

11) Yardımcı sürücü kartı yuvası 

12) Yazıcı modülü  
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PARS DT-101 dijital takograf araç ünitesi aşağıda gösterildiği gibi bir tip plakasına 
(etiket) sahiptir. Bu tip plakasında araç ünitesinin versiyonu (örneğin v.1.1 gibi) 
gösterilmekte olup üretici bilgilerinin yanı sıra parça numarası, üretici yıl, seri 
numarası ve onay işareti bulunmaktadır. 

 

Tip plakası aşağıda gösterildiği şekilde PARS DT-101 araç ünitesinin üst 
tarafında yer almaktadır.  

 

  
  
 
 
 
 

Tip Onay Plakası 
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OK Tuşu (3)  
 
OK tuşu standart ekran veya diğer tüm ekranlardayken alt menülerine 
erişmek için kullanılır. Ayrıca girdilerin doğrulaması ve manuel girdiler 
esnasında ekranlar arasında gezinmek için kullanılır. 

Geri Tuşu (1)  

Geri tuşuna basıldığında ekran ana ekrana veya önceki menüye geri 
döner.  

Yukarı – Aşağı Tuşları (2 ve 4)  

Bu tuşlar, menüler içinde gezinmek ve aynı zamanda saat, tarih veya pin 
değeri gibi giriş değerlerini arttırmak veya düşürmek için kullanılır. 

 

F Tuşu (5)  

Bu tuş fonksiyonel özelliklere hızlı erişim sağlar. Doğrudan bilgi 
menüsüne erişmek için kullanılır. Bu tuşun işlevi o esnada sürücünün 
kesintisiz sürüş süresini ve mola zamanların görüntülemektir. 

 

Sürücü (6) ve Yardımcı- Sürücü (7) Tuşları  
 
Bu tuşlar sürücü ve yardımcı sürücünün etkinlik durumunu değiştirmek 
için ve takograf kartı yuvalarından kart çıkarmak için kullanılır. Bu 
tuşlardan birine kısa bir süre için basıldığında, ilgili kart sahibinin 
faaliyeti değiştirilir. Tuşa uzun süre basıldığında, ilgili akıllı kart 
takograftan çıkarılır. 

 

 

Tuş Takımı 
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Pars DT-101 araç ünitesinin yazdırma işlevini yerine getiren 
çıkarılabilir bir yazıcı modülü vardır. Yazıcı modülü aşağıda gösterilen 
şekilde iki yazıcı açma butonuna basılması ve yazıcı modülünün yuva 
dışına doğru çekilmesi ile araç ünitesinden çıkartılmaktadır. 

Yazıcı modülü APS SS205 modeli termal yazıcı içerir. Bu yazıcı çok 
keskin ve net çıktılar ile 100 mm / s hızı sağlar. Yazıcı tam elektrostatik 
koruma sağlar. 

Yazıcı modülü kolay kapak açılması ve kolay kağıt yükleme sağlar. Yazıcı 
modülü basit bir işlemle itilerek tekrar yerine geri oturtulur. 

 

 

 

 

Yazıcı Modülü, aşağıda gösterildiği gibi çıkartılır, kapak kaldırılır ve 
kağıt yerleştirilir. Kağıdın yazılabilir (termal) tarafı yazıcı yüzeyine 
bakacak şekilde alt tarafta ve kağıt yukarı doğru akacak yönde 
olmalıdır. 

 

                             

 

 

Yazıcı Modülü 
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PARS DT-101 araç ünitesi şekilde gösterilen kapak altında bulunan bir 6-pinli 
bağlantı noktasından oluşan bir sahip servis arayüzüne sahiptir. Bu arayüz 
kalibrasyon yanı sıra veri indirmek için kullanılır. 

 

 

 

 

Bu ekranda sayısal takografa ait zaman bilgileri yer almaktadır. Sol üst kısımda 
cihazın gerçek UTC zaman değeri, sağ üst kısımda yerel saat değişikliğinin 
nekadar yapıldığına dair gösterim bulunmaktadır. Sağ alt kısımda cihazın UTC 
zamanının yerel saat değişikliğiyle birlikte görülen değeri ve sol alt kısımda da 
tarih bilgisi yer almaktadır. 

 

                                                     

 

 

Servis Arayüzü 

Zaman & Tarih Ekranı 
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      2)  Girişler 

 

      3) Yazdırma 

 

      4)  Görüntüleme 

 

 

 

Dil değişikliği yapılmasını, cihaz sesinin açma/kapama durumunu ayarlamasını, 
cihaz üzerindeki dahili tuşlar, yazıcı ve ekranın kullanıcı tarafından testinin 
yapılmasını, ana ekranda görüntülenen hız birim cinsinin (kmh/mph) 
değiştirilmesini ve canbus hattının   (CAN A) açılıp kapatılmasını sağlar. Ayarlar 

menüsündeyken  tuşuna basıldığında çıkan menüler aşağıdaki gibidir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayarlar Menüsü 

Ayarlar 
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Dil Seçenekleri sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak seçilecek 

diller gelir.  tuşları ile istenilen dil seçilip tekrar  tuşuna basılır ve 
seçilen dil onaylanır takograf artık seçilen dili kullanmaya başlar.  

 Dil seçildikten sonra mesajı ekrana gelir ve cihaz bir önceki ekrana otomatik geri 
döner. 

PARS DT101 dijital takografı aşağıdaki dilleri desteklemektedir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARS DT-101 sayısal takografı üzerinde kullanıcıyı daha etkin biçimde uyarmak 
için sesli uyarı sistemi bulunmaktadır. Bu ses kullanıcı tarafından açılıp kapanma 
özelliğine sahiptir. 

Araç güvenliği için aşırı hız ön uyarısı sesli uyarı verecek şekilde ayarlanmıştır ve 
değiştirilemez. 

Ses Seçenekleri sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak 
seçenekler gelir.  tuşları ile açık/kapalı istenilen durum seçilir, bu seçim 
hafızaya alınıp kaydedilir.  

 

 

İstenilen durum seçildikten sonra  tuşuna basılır,  

 uyarısı ekrana gelir ve otomatik olarak cihaz bir önceki 
ekrana geri döner. 

Dil Seçenekleri 

21. Boşnakça 
22. Hırvatça 
23. Sırpça 
24. Yunanca 
25. Rusça 
26. Bulgarca 
27. Çekçe 
28. Litvanyaca 
29. Slovence 
30. Ukraynaca 

11. İzlandaca           
12. İtalyanca 
13. Letonyaca 
14.Norveçce 
15. Lehçe 
16. Portekizce 
17. Romence 
18 Slovakça 
19. İspanyolca 
20. Arnavutça    

1.Türkçe 
2. İngilizce 
3. İsveççe 
4. Danimarkaca 
5. Felemenkçe 
6. Estonyaca 
7. Fince 
8. Fransızca 
9. Almanca 
10. Macarca 
 

Ses Seçenekleri 
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Hız Birimi sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak araç hızının 
hangi sembolde ekranda gösterileceği seçeneği gelir.  

 

 

Bunlardan  kmh veya mph seçilip hafızaya alınır ve araç ana ekranında seçili hız 
birimi gösterilir. 

                           

 

 

 

 

PARS DT-101 sayısal takografı arka konektörü üzerinden yapılan CAN-1 
bağlantısını manuel olarak açıp kapamaya izin verir.  

Ancak CAN-1 bağlantısına bağlı bir cihaz veya sistem varsa yetkisiz birimlerce bu 
ayar değiştirilmemelidir. 

CAN A sayfasındayken  tuşuna basıldığında alt menü olarak açık/kapalı 
bırakılma seçeneği gelir. 

  

İstenilen durum seçildikten sonra  tuşuna basılır,  

  

Uyarısından sonra cihaz bir önceki ekrana geri döner. 

 

 

Hız Birimi Seçenekleri 

CAN A Özelliği 
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Sayısal takografın kaydettiği tüm veriler UTC ( Evrensel Zaman) zamanına göre 
kaydedilir. Cihazın UTC zamanı elle ancak bir dakika ileri veya geri alınabilir. 
Cihazın UTC zamanını düzeltmek için araç girişler sayfasından “UTC Düzeltme” 

sekmesindeyken    tuşuna basılır ve gelen ekranda 1dakika azaltma veya 
artırma seçeneği karşımıza çıkar istenilen seçenek belirlenip onaylanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yerel saat cihazın kullanılmakta olduğu ülke esas alınarak ayarlanır. Cihazda 
görsel olarak görünen saattir ve hafızaya alınan verilerin zamanına etki etmez. 
Çünkü cihaz tüm verilerini UTC zamanına göre hafızaya alır. 

 

Yerel saati ayarlamak için araç girişler sayfasından “Yerel Saat” sekmesindeyken 

 tuşuna basılır ve gelen ekranda 30’ar dakikalık azaltma veya artırma 
seçenekleri karşımıza çıkar belirlenen saat dilimi seçilip onaylanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.En fazla 1 dakikalık değişim yapılabilir 
2.Cihazın saatiyle gerçek zaman arasında 20 dakikadan fazla sapma varsa yetkili servis 
tarafından ayarlanması gerekir. 
3.Bu 1 dakikalık değişim haftada en fazla 1 defa yapılabilir. 
4.UTC ayarında yaz/kış zaman ayarlaması yapılmaz. 

Uyarı! 

1.Yerel saat cihaza ve sürücü/atölye kaydedilen verilerin saat bilgisine etki etmez. 
2.30’ar dakikalık zaman aralıkları mevcuttur.  
3.Kart takıldığında manuel giriş kısımlarındaki zamanlar yerel saat esas alınarak gösterilir. 
4.En fazla ±12 saat zaman ayarı yapılabilir.  

UTC Saati  Düzenleme 

Yerel Saati Düzenleme 
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Takograf hafızasında bulunan bilgilerin kağıt üzerinde çıktıları alınabilmektedir. 
Bu çıktılar aynı şekilde ekranda da gözlemlenebilir. Çıktı almak için yazdırma ana 

sayfasındayken  tuşuna basılır ve çıktı alınabilecek veri seçenekleri listelenir. 

İstenilen çıktı belirlenip tekrar  tuşuna basılır ve cihaz seçilen veriyi 
yazdırmaya başlar. 

 

Seçilebilecek çıktı türleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takograf üzerinde çıktı alınan verileri ekranda da görsel olarak görmek 
mümkündür. Ekranda veri görüntülemek için görüntüleme ana sayfasındayken 

 tuşuna basılır ve gösterimi yapılacak veri seçenekleri listelenir. İstenilen veri 

belirlenip tekrar  tuşuna basılır ve  tuşu ile veriler arasında gezilir.  

 

 

Uyarı! 
1.Çıktı almak için aracın hareketsiz durumda olması gerekir. 
2.Yazıcının kağıt çıkış bölümü kapatılmamalıdır, aksi takdirde kağıt sıkışma durumu oluşabilir. 
3.Çıktı alındıktan sonra yazıcının termal bölgesine dokunulmamalıdır, aşırı sıcak cilde zarar verebilir. 
4.Kağıt yokken çıktı alınmak istendiğinde veya çıktı alınırken kağıt bitmesi durumunda kağıdın  
   yenilenmesiyle çıktı otomatik olarak baştan alınır. 
5. Düzgün yazma kalitesi için orijinal sayısal takograf kağıdı kullanılmalıdır. 
6. Yazıcı kağıdının bitme ihtimaline karşı sürücü yanında yedek kağıt bulundurmalıdır. 

Uyarı! 
İkincil hız kaynağı (IMS ) konum bazlı alıcı olarak ayarlandığında, GPS menüsü cihazın 
konumunu göstermektedir. Aksi halde menü erişimi engellenmiştir. 

Yazdırma  

Görüntüleme 
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Takografa güç bağlantısı arka kısmındaki A soketinden yapılır. Takografı kısa 
devre ve yüksek gerilim vb. sorunlara karşı korumak için kullanılan tüm 
sigortalar belirtilen değerlerde takılmalıdır. Takograf güç bağlantısı şeması 
aşağıda gösterilmiştir. 

  

 

 

 

Hareket sensörü aracın vites kutusuna bağlanır. Ticari araçlarda bu sensör 
bağlantı noktası mevcuttur. Sayısal takografa bağlanacak sensör sayısal modelde 
olmalıdır. Bu bağlantı için takografın B soketi kullanılır. 

Bağlantı yapılırken dikkat edilecek hususlar aşağıda listelenmiştir. 

 Sürtünme yaratacak şekilde bağlantı yapılmamalıdır ve araç elektrik 
tesisatı üzerinde diğer kablolardan etkilenmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. 

 Hareketli parçaların üzerinden geçirilmemelidir. 
 Sıcaklığı bulunan veya ısı etkisi yaratabilecek alanlardan uzak tutulmalıdır. 
 Hareket bilgisi ve şifreli haberleşme hattı olduğu için veri bozulmasına 

karşı ek kablo yapılmamalı ve daha önce kullanılmamış kablo 
kullanılmalıdır. 

 Araç üzerinde daha önce takılmış bir hız sensörü varsa hızı etkileyecek 
donanım sabotajlarına karşı dikkatli olunmalıdır. 

Örnek bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir. Sensörün numaralı bacakları B 
soketinde aynı numaraya denk gelecek şekilde bağlanmalıdır. 

 

                                            

Güç Bağlantı Şeması 

Hareket  Sensörü  Bağlantı  Şeması 
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PARS DT-101 sayısal takografı ISO7736 standardına uygun bir yuva ile araç içine 
yerleştirilmektedir. Uluslararası ISO7736 standardı araba teyp ve muhafazaları 
için standart bir boyut tanımlamaktadır. Bir araca tipik yerleşim aşağıda 
gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

PARS DT-101 sayısal takografı aktif olmayan üretim modunda fabrikadan 
çıkmaktadır. Aktif olmayan(yani üretim) modunda araç ünitesi tam olarak faal 
değildir ve içerisinde veri kaydı tutmaz. Bu modda atölye kartının takılmasına 
gerek olmadan kalibrasyon verilerinin girişi mümkündür. Ancak aktif olmuş 
haldeki cihaza atölye kartı takmadan kalibrasyon verilerinin girişine izin 
verilmez. 

Aktif olmayan sayısal takograf ekranda aktivasyon sembolü belirmesiyle tespit 
edilebilir. 

 Bu ekran aşağıdaki gibidir. 

 

 Uyarı! 

 Montaj yapılırken cihaz tam olarak yuvaya girecek şekilde arka kablo boşluğu ayarlanmalıdır ve  

 arka kablo mühür kapağının mühürünü aktifleştirmeyi unutmayın. 

Takograf  Montajı 

Aktivasyon 
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Araca montajı yapılan sayısal takograf ünitesi aşağıda şekilde gösterilen delikler 
aracılığıyla sökülebilir. Bunun için çıkarma aleti kullanılmalıdır. Çıkarma aleti 
deliklere dik olacak şekilde yerleştirilip bastırılmalıdır ve sonrasında 
çekilmelidir.  

 

 

 

 

Veri indirme konektörü takografın servis arayüzü kapağının altında yer 
almaktadır. Veri indirme cihazının konektörü kapağın altındaki 6-pinli konektöre 
bağlanmalıdır. 

Veri indirme cihazı işlemi başlattığında ekranda  “Veri İndiriliyor” mesajı 
görüntülenir ve indirme işlemi bitene kadar devam eder. 

 

Veri indirme işlemi kayıtlı veriyi etkilemez veya silmez. Veri indirme işlemi 
sadece araç ünitesinden veri okuması gerçekleştirir. Herhangi bir veri kaybı 
yaşanması söz konusu değildir. 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.Veri indirme işlemi için takografa atölye kartı takılması gerektiği unutulmamalıdır. 
2.Bir indirme hatası oluştuğunda bağlantılar kontrol edilmeli ve indirme yeniden 
başlatılmalıdır. Herhangi bir arıza söz konusu ise yetkili birimlere götürülmelidir. 
3.Sayısal bir takograf hizmetten çıkarıldığında takografta mevcut veri atölye tarafından 
indirilip takograf sahibine teslim edilmelidir. 
4.Sayısal takograf verisinin 90 günde bir indirilmesi gerektiği takograf sahibine önemle 
vurgulanmalıdır. 

Takograf Sökme İşlemi 

Veri  İndirme 
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Arka Soket Arayüzü ; 
Arka soket ISO16844 konektör biçimine göre 32-pin yapısında olup araç 
ünitesinin arkasından bakıldığında oluşan pin yapısı aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

Pin Tanımı PARS DT-101 

A1  Kalıcı Güç  Batarya +  

A2  Aydınlatma Aydınlatma 

A3  Ateşleme  Ateşleme 

A4  CAN H    CAN H   

A5  Eksi Batarya  Toprak, GND  

A6  Toprak, GND Toprak, GND 

A7  CAN GND  CAN GND  

A8  CAN L     CAN L  

         

B1  Pozitif Besleme 4  8V Besleme  

B2  Eksi Batarya Toprak, GND 

B3  Hız işareti, gerçek-
zamanlı  

Hız işareti, gerçek-zamanlı 

B4  Veri işareti  Veri işareti 

B5  Ayrılmamış 5  GPIO ( Giriş )   

Arka Soket , Veri İndirme ve Kalibrasyon Bağlantıları 
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B6  Hız darbe çıkışı 6  Hız darbe çıkışı  

B7  Hız darbe çıkışı Hız darbe çıkışı 

B8  Mesafe İşareti  Mesafe İşareti 

         

C1  Pozitif Besleme 8V Besleme 

C2  Toprak Toprak, GND 

C3  Devir İşareti, Giriş  GPIO (Giriş)  

C4  Devir İşareti, Giriş GPIO (Giriş)  

C5  CAN H  CAN H  

C6  CAN GND  CAN GND  

C7  CAN L  CAN L  

C8  CAN H Dahili Direnç CAN H Dahili Direnç 

         

D1  Durum Girişi   GPIO (Giriş)  

D2  Durum Girişi   GPIO (Giriş)  

D3  Ayrılmamış  8V Besleme  

D4  
Genel Takograf Uyarı 
Çıkışı 

GPIO (Çıkış)  

D5  Ayrılmamış Toprak, GND 

D6  
Enstrüman için Hız 
Darbe çıkışı 

Enstrüman için Hız Darbe çıkışı 

D7  Veri Haberleşmesi  Seri Bilgi Çıkışı 

D8  Ayrılmamış Seri Bilgi Çıkışı 
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PARS DT-101 CAN-1 (A Konektörü) ve CAN-2 (C-Konektörü) olmak üzere 2 adet 
CAN arayüzüne sahiptir.  

CAN-1 standart TCO mesajlaşması ile araç kümesini sürmek için kullanılmaktadır. 
Ayrıca CAN-1 araç tarafından sunulan ve tekerlek hızını kullanan ikincil hareket 
kaynağı (IMS) olarak kullanılabilmektedir. 

CAN-2 harici GPS sistemi tarafından coğrafi verileri kullamama ikincil hız kaynağı 
(IMS) olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 
Kalibrasyon ve veri indirme ön konektörü bir 6-pin konektör olup bağlantı 
aralıkları 2.54mm boyutundadır. Konektörün görünümü ve pin tanımlamaları 
aşağıda gösterilmektedir.  

                                                              

Pin  Name  İşlevsel Tanım  

1  Batarya Eksi  Toprağa (GND) bağlanmaktadır.  

2  
Veri 
haberleşmesi  

ISO 14230 standardına göre seri haberleşme arayüzü. Bu 
bağlantı çift taraflı K-line giriş/çıkışı için 
kullanılmaktadır.  

3  
RxD 
haberleşme  

RS232 tanımlamalarına göre 9600 ile 115200 bps. 
Arasında seri haberleşme alıcı tarafı. 

4  
Kalibrasyon 
I/O.  

Kalibrasyon işareti Giriş/Çıkışı  

5  Batarya Artı Artı Güç bağlantısı. 

6  
TxD 
haberleşme.  

RS232 spesifikasyonlarına göre 9600 ile 115200 bps. 
arasında seri haberleşme verici tarafı. 

Uyarı! 

CAN-1 üzerinde takograf sistemi içerisinde 120Ω direnci dahili mevcuttur bu direnç ayar 
cihazı tarafından devre dışı bırakılabilir. 

CAN Arayüzü 

Kalibrasyon ve Veri İndirme Arayüzü 
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PARS DT-101 sayısal takografı 3 adet IMS (Independet Motion Signal) kaynağını 
desteklemektedir. Bunlar: 

 CAN-1 Araç Tekerlek Hızı 
 CAN-2 GPS Temelli Konum Belirleme Sistemi 
 Dahili İvme Ölçer 

CAN-1 Araç Tekerlek Hızı; 
Takografın IMS kaynağı  “CAN-1 Tekerlek Hızı”  seçilmişse cihaz aracın CAN-1 hattı 
üzerinden ABS(Anti-Lock Breaking System) mesajlaşmasında aracın tekerlek 
hızını okumaktadır. 

Bu aldığı hız bilgisi ile takografın ölçümlediği hızı sürekli kıyaslamaya başlar. 
Eğer 10km/h’den büyük bir hız farkı sapması yakalanırsa PARS DT-101 sayısal 
takografı “Araç Hareket Uyuşmazlığı” olayını tetikler, ekranda gösterir ve 
hafızasına kaydeder. 

CAN-2 GPS Temelli Konum Belirleme Sistemi; 
Takografın IMS kaynağı “CAN-2 Konum Belirleme Sistemi” olarak seçilmişse cihaz 
CAN-2 hattı üzerine bağlanmış konum belirleyici sistemle haberleşmeye başlar. 
Ve cihazın göndemriş olduğu konum bilgisini sürekli dikkate alır. 

Aracın gittiği yol mesafesi ile GPS sisteminin göndermiş olduğu konum farkı 
arasında büyük bir fark oluşursa PARS DT-101 “Araç Hareket Uyuşmazlığı” olayını 
tetikler, ekranda gösterir ve hafızasına kaydeder. 

Dahili İvme Ölçer ; 
Takografın IMSkaynağı “Dahili İvme Ölçer” olarak seçilmişse takograf üzerinde 
dahili bulunan ivme ölçeri kullanarak hız bilgisi üretmeye başlar. Eğer araç 
üzerinde hız yoksa ve aracın hareket ettiğine dair ivme ölçer üzerinden hız bilgisi 
saptanmışsa PARS DT-101 “Araç Hareket Uyuşmazlığı” olayını tetikler, ekranda 
gösterir ve hafızasına kaydeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

1.İvme ölçer aracın IMS kaynağı olarak belirlenmiş ise takograf montaj yapıldığı yerden 
çıkarılıp elle hareket ettirildiğinde olay tetikleyebilir. 
2.IMS kaynağı ivme ölçer ise takograf sökülmeden kalibrasyon moduna alınmalıdır. 
3.PARS DT-101 sayısal takografı cihaz kalibrasyon modunda iken yetkili kişi tarafından 
cihazın söküldüğünü algılar ve “Araç Hareket Uyuşmazlığı”  olayını tetiklemez.  

Uyarı! 

1.PARS DT-101 sayısal takografının IMS kaynağını ivme ölçer olarak ayarlamak için 
PARS TT-101 ayar cihazı kullanmak gereklidir. Piyasadaki ayar cihazları bu özelliği 
desteklememektedir. 

İkincil Hız Kaynağı (IMS) Yapılandırılması 
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  Teknik Veriler 
Nominal-besleme gerilimi  12/24 V  

Besleme Gerilim Aralığı  10-24 V  

Hareket sensörü kullanımında güç 
tüketimi 

74mA @ 24V, 93mA @ 12V  

Çıktı durumunda güç tüketimi  Ortalama: 175mA @ 24V, 275mA @ 12V  

Azami: 820mA @ 24 V, 1800mA @ 12V  

Hız ölçüm aralığı  0-255 km/h    ±1 km/h  

Ön-yüz olmadan boyutlar ( B x H x T)  179 x 50 x 162 mm  

Kurulum  ISO7736 yuvası 

Koruma Sınıfı   IP40  

Çalışma Sıcaklık Aralığı  -20 °C ile +70 °C  

 

 

PARS DT-101 araç ünitesinin boyutları aşağıda gösterilmiştir.  

  

  
 

Teknik Bilgiler 

Boyutlar 
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Çalışma sıcaklığı -20 °C ile +70 °C arasındadır.   

Araç ünitesinin su ve yabancı cisimlere karşı IP40 koruması 
bulunmaktadır.  

 

 

Ön ve Arka Görünüm 

Onaylı Çevre Koşulları 
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Araç Ünitesinin Mühürleri; 
Araç ünitesi arka kapağı aşağıda gösterildiği şekilde plastikler eritilerek 
mühürleme gerçekleştirilmekte ve bu suretle arka kapak ön kapağa 
sabitlenmekte olup kırılmadan açılması mümkün olmamaktadır.  

 

 

 

Ayrıca, aşağıda gösterildiği gibi yazıcı bölmesinin sol tarafı içindeki bir 
etiket mühürü bulunmakta olup, açılma anında bu etiket yırtılmakta ve 
bu sayede müdahale tespit edilmektedir. 

 

 

 

Mühürlemeler 


