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Nový DTCO 1381 Rel. 2.1 
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 Nová paměť SRAM (3,3 V technologie) 
 Aktivace VDO Counter pomocí čipové karty 
 Všechny verze DTCO 2.1 s CAN2 

aktivace a deaktivace pomocí CTCII 
 nový Power Managemet (ve vztahu k CAN1 a CAN2) 
 Dynamické menu DTCO 

- na základě vložených karet 
 záznam pozice vozidla 
 informace o implementovaném snímači 
 nové varování  

- nutnost stažení karty řidiče 
 rozsah měření rychlosti 250 km/h 
 

 
 
 
 
 



Dynamické menu DTCO Rel. 2.1 – vložená karta řidiče a spolujezdce 
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Dynamické menu DTCO Rel. 2.1 – není vložena žádná karta 
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Dynamické menu DTCO Rel. 2.1 – vložená karta řidiče 
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DTCO Rel. 2.1 - manuální zadání činností řidiče při vložení karty 

 zjednodušení zadávání činností 
 změna zadání počáteční země  

(začátek směny) 
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DTCO Rel. 2.1 – nová funkce záznamu pozice vozidla 

 záznam pozice vozidla do paměti DTCO 
 nutné použití DTCO GeoLock 

(nebo zpráva na CAN dle SAE J1939) 
 aktivace této funkce pomocí čipové karty 
 data jsou dostupná lokálně i bezdrátově  

(stažení dat místní nebo pomocí DLD) 
 zobrazení trasy v aplikaci TIS WEB 

 
 záznam se provádí: 

 každou minutu 
 každý kilometr 
 při výskytu události nebo závady 
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DTCO Rel. 2.1 – aktivace VDO Counter 

 nově lze aktivovat VDO Counter uživatelsky pomocí  
čipové karty 
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DTCO Rel. 2.1 – informace o připojeném snímači 

 identifikace připojeného snímače KITAS2+ 
 

 ulehčení identifikace připojeného snímače KITAS  
pro dílny (AMS) a kontrolní orgány a zrychlení kontroly 
systému DTCO a snímače 
 

 na výtisku technických dat 
 

 pokud je připojen snímač KITAS2+ dle (ES) 1266/09 
 
výtisk – CR(EU) No.1266/2009: OK 
 

 pokud není připojen snímač KITAS2+ 
 
výtisk – CR(EU) No. 1266/2009: ? 

 
 V ČR a v Evropě se rozmáhá manipulace ve smyslu výměny stávajících snímačů KITAS2+ za 

staré snímače KITAS (2) – manipulace se systémem ze strany dílen na tachografy – AMS !! 
(ovlivnění snímače přiloženým magnetem) 

 Častá závada v rámci reklamací DTCO v Mechanice Děčín – záruka neuznána !! 
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DTCO® Smartlink 

 Nové zařízení od VDO 
 Komunikace s telefony Android 
 Aplikace na Google Play zdarma 

 
 
 
Funkce 
 
 Funkčnost dle SW DTCO 
 VDO Counter menu 
 dálkové ovládání DTCO 
 funkce „Kalendář“ 

prohlížení činností řidiče z karty 
 průběžné rozšiřování funkcí 

TIS WEB zprávy atd... 
 

 Ukázka na www.dtco.vdo.com 
 
 
 
 

47. konference ČKS -  Mechanika Děčín 10 

http://www.dtco.vdo.com/


Říjen 2013 - NOVÉ – aplikace pro dílny AMS pro DTCO® Smartlink 
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 Nová aplikace pro AMS – dílny na tachografy –  VDO Workshop App 
 

 dostupné v ČR na Google Play 
 Aktivace VDO Counter u Rel.2.0 
 Aktivace „Remote Control“ u Rel.1.3 
 Expert menu pro zobrazení nastavení 

speciálních parametrů DTCO 
(nutná vložená karta dílny) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ukázka parametrizace DTCO na přání 

výrobce vozidla 



 Jediný zákonný doklad o ověření 
 
 Umístění instalačního štítku dle požadavku č. 249 (tučně změna v (ES) č. 1266/2009) 

 
 
 
 
 

 Informace na štítku dle požadavku č. 250 (tučně změna v (ES) č. 1266/2009) 
 

 
             

Instalační štítek 

Požadavek 250 Štítek musí obsahovat alespoň následující údaje: 
- jméno, adresu a obchodní název schváleného montéra nebo servisní dílny, 
- charakteristický součinitel vozidla ve formě ‚w = … imp/km‘, 
- konstantu záznamového zařízení ve formě ‚k = … imp/km‘, 
- efektivní obvod pneumatik kol ve formě ‚l = … mm‘, 
- rozměr pneumatiky, 
- datum, kdy byl stanoven charakteristický součinitel vozidla a kdy byl měřen efektivní obvod pneumatik kol, 
  (pozor : ZMĚNA (ES) č. 1266/2009 ) 
  „datum změření charakteristického koeficientu vozidla a účinného obvodu pneumatik na kolech“  
- identifikační číslo vozidla. 

Požadavek 249 Po provedení prohlídky záznamového zařízení, která následuje po instalaci, se na záznamové zařízení 
upevní dobře viditelný a snadno přístupný instalační štítek. V případech, kdy toto není možné, musí být štítek upevněn na 
střední mezidveřní sloupek tak, aby byl dobře viditelný. U vozidel, která střední mezidveřní sloupek nemají, musí být 

instalační štítek upevněn na rám dveří vozidla na straně řidiče a v každém případě musí být dobře viditelný.  
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Jak má vypadat instalační štítek kvalitního AMS pro DT 

 Ukázka instalačního štítku dle (ES) č. 3821/85 př. IB 
 Reprezentace firmy 
 Reprezentace smluvního partnera VDO (Mechanika Děčín) 
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Umístění instalačního štítku DT - autobusy 

 v případě, že nelze naplnit požadavek č. 249 (ES) č. 1360/2002 (změna v (ES) č. 1266/2009 !!) 
 aplikujte sdělení ÚNMZ ze dne 31.7.2013 (ing. Kuba) – ukázka PDF 
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 v současné době na trhu 83 typů tachografů DTCO 1381 Rel. 2.0 
(22 x 12V DTCO a  61 x 24V DTCO (-> 42 x ne-ADR - 19 x ADR) 

 od teď 3 (5) typy UNI DTCO Rel.2.0 (pro všechny výrobce vozidel) 

 2 typ 24V a 1 typ 12V  
 
 

 Nahrazuje tedy 95% všech typů tachografů, minimalizují se skladové  
zásoby a každý servis na tachografy je schopný (po proškolení pracovníků)  
provádět opravy (=výměny) digitálních tachografů VDO. 

 Vybavení servisu pro programování DTCO UNI 

 CTCII SW 2.11 a výše 

 Licence UNI DTCO 

 Know-how – přístup na web podpory AMS – tabulka UNI do CTCII -  http://ams.mechanikadc.cz 

 

Pozor: od 1.11. 2013 se již nedodávají OEM DTCO – pouze UNI DTCO !! 
 

UNI DTCO 1381 Rel. 2.0– UNIVERSAL DTCO 
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 Přímé čtení výrobního čísla ze snímače KITAS 
 Zkouška pomocí nového kabelu (příslušenství pro CTCII) 
 Odpadá zkouška externím kabelem pro porovnání výtisku technických dat 
 Z CTCII nelze napájet snímač, musí se použít externí napájení CTCII (přenosné) 

 Rozšířené zkoušky KITAS 
 Pomocí CTCII a nové funkce KITAS – TEST SNÍMAČE lze přezkoušet  

typ připojeného KITAS (MTCO, DTCO, nový,..) a test impulsů 
 Nastavení a kontrola signálu IMS (funkční také pro SE 5000 Exact DUO !!!) 

 Nastavení zdroje IMS (u Exact DUO včetně snímače na kole) 
 Kontrola IMS 
 Konfigurace/přizpůsobení IMS 
 Zapnutí/vypnutí IMS 

 Konfigurace UNI DTCO  
 Zůstává licence předcházející  
 Konfigurace UNI DTCO 2.0 

 Aktivace doplňkové funkce VDO Counter 
 Nastavení minimálního počtu měření W (včetně odchylky mezi měřeními) 

 Min 3 měření 
 Odchylka mezi měřeními max 0,6% 

 

CTCII Rel. 2.11 (1)  
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 Nastavení rychlosti CAN 
 Pro CAN2 v základu 250Kb 
 Nastavení 125, 250 nebo 500Kb 
 Zvlášť pro CAN1 a CAN2 (např. pro DLD) 

 Korekční tabulka pro válcové stolice 
 Automatické zadání korekce na základě změřeného obvodu pneumatik 

 Zpětný zápis km po provedení testu rychlosti a zkoušky počítadla km (zápis na kartu dílny) 
 Možnost programování tachometru 1323 – po dokoupení licence  

 

CTCII Rel. 2.11 (2) 
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 Pro programování a ověření DTCO 2.0 nutná licence  
 Software 2.11 zdarma (nové funkce) 
 Nutné vybavení od 1.10.2012 !! 
 od 7/2013 – licence DTCO 2.0 v ceně CTCII 

 
 Doplňkové příslušenství 

 CTCII Licence Card DTCO Rel. 2.0 od 7/2013 v ceně CTCII 
 CTCII Set E-Tacho  A2C59515000 
 CTCII Programming cable E-Tacho A2C59512837 
 CTCII Test cable KITAS direct A2C59514991 
 CTCII Roller Interface 

 
 
 

 

CTCII Rel. 2.11 (3) 
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M1/N1 adaptér - upozornění !! 

 od 1.1.2014 konec implementace -  tzn. zákaz montáže 
 po 1.1.2014 montáž DT pouze na vozidla s možností montáže originálního snímače KITAS 2+  
 další informace v (ES) č. 68/2009  (devátá změna (EHS) č. 3821/85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poznámka – možná změna v připravované novele/zrušení 3821/85 – ukázka strana 5 
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od 1.ledna 2014 !! 
„rr) ‚adaptérem‘ rozumí: část záznamového zařízení, 
která 
zajišťuje signál trvale odpovídající rychlosti vozidla 
a/nebo vzdálenosti ujeté vozidlem a která je: 
 
— zabudována a užívána pouze ve vozidlech typu M1 
a N1 (podle definice v příloze II směrnice Rady 
70/156/EHS), poprvé uvedených do provozu mezi 
květnem 2006 a 31. prosincem 2013, 
 
— zabudována tam, kde není mechanicky možné 
zabudovat jiný typ existujícího snímače pohybu, který je 
jinak v souladu ustanoveními této přílohy a dodatků 
1 až 11, 



Říjen 2013 – 30.listopadu – AKCE „Nový za starý“ 

Ukončení podpory (SW update starších zařízení) 
 
DLK Pro Downloadkey – 3690,-Kč (původní cena 5990,-Kč) 
nebo 
DLK Pro TIS Compact EE – 5970,-Kč (původní cena 9887,-Kč) 
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VDO Download Terminál druhé generace – DLT II  

 Samoobslužný terminál 
 Vrátnice 
 Odpočinková místnost řidičů 
 Odloučené pracoviště (stanoviště, depo) 

 stahování karet řidiče 
 prohlížení dat z karty na barevném displeji 
 stažení DLK (přenos dat z DLK) 
 Stand Alone provedení  

nebo 
 Přenos dat po síti na určená úložiště 
 Přímý přenos dat do aplikace TIS WEB 
 montáž „na stůl“ nebo „na zeď“ 

 
 

 
 
AKCE říjen až 31.12. 2013 
 
Zvýhodněná cena 13260,-Kč (původní cena 19802,-) 
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TIS Web – online aplikace od největšího výrobce tachografů - VDO 

  

 Zpracování a vyhodnocení dat z tachografu a karet 

 Vždy aktuální software bez nutnosti SW updatů 

 Přístup z jakéhokoli počítače 

 Možnost plně automatického přenosu dat (W-LAN, GPRS) 

 Spolupráce s DLD – bezobslužné bezdrátové stažení dat z DT a karet 

 Výrazné snížení nákladů na IT infrastrukturu 

 spolupráce s jakýmkoli tachografem – i 3rd (např. Stoneridge) 

 100% záruka přístupu ke svým datům – smluvně podloženo 

 spolupracuje s jakýmkoli zařízením pro stažení dat 

 software pro provozovatele autoparků jakékoli velikosti 

1, 5, 50, 1000 vozidel a více,... 
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Autorádia VDO nejen pro stavební stroje 

 pro jakékoli 24V aplikace 
 
 stavební stroje 
 vozidla nad 3,5t 
 BUS 
 ... 

 
 
 Od jednoduchých až po rádia s Handsfree 
 všechna rádia s USB rozhraním 
 také ve 12V verzích 

47. konference ČKS -  Mechanika Děčín 23 



KIPAS 2  vs  Workshopreport 

 ukončení podpory KIPAS 2 
 vzhledem k ukončení podpory MS Windows XP 

 
 dále pouze Workshopreport – Workshopreport Online 
 na základě licence 
 licenční poplatky včetně podpory AMS vztažené k licenci na Workshopreport 

 
Workshopreport 
 
 všechny funkce jako KIPAS 2 
 zahrnuty nové požadavky (EC) č. 3821/85 
 kontrola snímače, výrobní číslo snímače 
 kontrola IMS 
 tisk štítku M1/M1 
 rozdělení dat dle zámků firem  
 prohlížení dat z DT a karty dílny 
 automatické archivace karty dílny 
 a mnoho dalšího 

 
Viz. také SI Mechanika č. 9/2013 
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Workshopreport 

Praktická ukázka práce s programem 
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 DTCO Rel.1.0  
 Od srpna 2005 do června 2006 
 První generace DT dle přílohy IB 
 

 DTCO Rel.1.2 
 Od července 2006 do srpen 2007 
 Odstraněny některé chyby, vylepšený HW a SW 
 Lze provést update na verzi 1.2u (viz. níže) 
 

 DTCO Rel.1.2a(u) 
 Od září 2007 do prosince 2008 
 Umožňuje automatické přepínání činností po vypnutí (zapnutí) zapalování  

 
 DTCO Rel.1.3 (1.3a, 1.3U) 

 Od ledna 2009 do září 2011 
 Přestávky dle 561, nové grafické výtisky „V“ , „D1/D2“, „činnosti“, bezdrátové stahování dat,…) 

 

Rozdělení tachografů DTCO 1381 dle verze (1) 
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 DTCO Rel.1.4 (povinně u vozidel první montáže po 1.10.2011) 
 Dle (ES) č. 1266/2009 
 Od září 2011 do prosince 2012 
 Stejné funkce jako Rel.1.3 
 Nové funkce dle (ES) č. 1266/2009 
 Pravidlo 1 minuty 
 Ověření bez RZV 
 

 DTCO Rel.1.4 UNI 
 Určeno pro servisy DT 
 Stejný jako DTCO Rel.1.4 – parametrizace pomocí CTCII (viz. prezentace níže) 
 Nahrazuje všechna DTCO na konkrétní typy vozidel 

 
 DTCO Rel.2.0 (povinně u vozidel první montáže po 1.10.2012) – AKTUÁLNÍ VERZE 

 Dle (ES) č. 1266/2009 
 Stejný HW (pouze pár změn) 
 Od září 2012 
 Druhý nezávislý signál rychlosti – IMS, Výtisky v místním čase, vylepšené M zadávání činností 
 VDO Counter 
 Pro servis i verze UNI – od prosince 2012 

 

Rozdělení tachografů DTCO 1381 dle verze (2) 
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Czechbus 2013 

Srdečně Vás zveme k našemu stánku na výstavě Czechbus 2013, která se koná v Praze na 
Výstavišti ve  

 v dnech 14.-16.11. 2013 
 

Bližší informace naleznete zde: http://www.czechbus.eu 
 

U příležitosti výstavy nabízíme výjimečnou akci na nejpoužívanější UNI DTCO 1381 
 
 VDO DTCO 1381.2210309001 

(Universal DTCO 2.0a, 24V, ADRZ2,2CAN R=120 Ohm, D1D2, v/n, ws/A2) 
  

11 111,-Kč  
 

DTCO Smartlink 1 Kč 
- není nutné vracet starý tachograf ! 
- minimální odběr 2 kusy 
- akce platí pro objednávky v týdnu konání výstavy Czechbus 2013 (tzn. od 11.11.do 17.11. 2013) 
- cena bez DPH á 1 kus 
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 Web podpory ams: http://ams.mechanikadc.cz 
 E-mail podpory AMS: supportams@mechnanikadc.cz 
 Do odvolání zdarma 
 Na základě servisní smlouvy 
 Na základě splnění podmínek partnera Continental Automotive 

 
 

 

Podpora servisů - AMS 
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Děkuji Vám za pozornost 
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