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7th Generation digital taxi recorder  

TaxiSnap TS2 

 

   
 

 Noin 32 000 värikuvaa 

 Erittäin herkkä hämärässä 

 Helppo asentaa 

 Tallennettujen kuvien siirto USB:n kautta 

 Voidaan liittää erilliseen järjestelmään (optio) 

 Ulkoinen kuvien tallennusmuisti 

 Sisäänrakennetut Infrapuna LED:it pimeä käyttöön 

 Edullinen hinta/laatusuhde 

 Huollon tarve vähäinen 
  
Pienikokoinen digitaalinen tallennin ajoneuvokäyttöön 
  
- 2 GB muisti kuvien tallennukseen, noin 32 000 kuvaa. Muisti laajennettavissa. 
- Kuvien siirto USB– kaapelin kautta 
- Yksinkertainen käyttää, selkeät toiminta- ja vikailmoitukset 
  

TAXISNAP TS2 
  
TaxiSnap TS2 on suunniteltu ammattikäyttäjille, joilla on vaatimuksena paras laatu ja 
luotettavuus. Valmistajalla on yli viidentoista vuoden kokemus taksien turvakameroiden 
suunnittelusta ja valmistuksesta.  
Kamerassa on sisäänrakennetut IR- ledit, jotta kuvien laatu on hyvä myös pimeässä. 
  
TaxiSnap TS2 on valmistettu käyttämällä laadukkaimpia digitaali-tallennuksen 
komponentteja. Laite toimii 6-24 VDC käyttöjännitteellä ja käyttölämpötila on –20 C 
asteesta 70 C asteeseen. Kun kiertävä tallennuskapasiteetti täyttyy, uudet kuvat 
tallentuvat vanhimpien päälle. Kuitenkin viimeiset 15 000 kuvaa ovat tallessa kokoajan. 
  
Tallennettavien kuvien kappalemäärät ja tallennusjaksot voidaan asettaa halutuiksi 
tapauskohtaisesti. Tallennus voidaan aktivoida päälle ovikytkimistä, sisävalosta, taksa-
mittarista tms. Lisäksi TaxiSnap TS sisältää hälytystoiminnon (ohjaus esim. 
hätäpainikkeella). Tämän toiminnon aktivoiduttua, ilman RR- ohjelmistoa ei ole mahdollista 
poistaa suojattuja kuvia. Tällä varmistetaan se, ettei tärkein kuvamateriaali tuhoudu. 
Kätevän PC-ohjelmiston avulla kuvat voidaan printata. Tulosteessa näkyvät kuvan lisäksi 
taksi-numero, Autoilijan nimi, kellonaika ja päiväys. 
  
Laitteisto on suunniteltu tietojen suojauksella, toisin sanoen kenenkään ei ole mahdollista 
katsella tallennettuja kuvia ilman RR- ohjelmistoa. Lisäksi RR- ohjelmisto on salasana 
suojattu. Vain valtuutettu henkilö voi siirtää tallennetut kuvat keskusyksiköstä 
tietokoneelle. Kuvien siirtoon käytetään USB- kaapelia 
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Tekniset tiedot – TaxiSnap TS2 
 
Koko:     P x 81 mm, L x 53 mm, K x 37 mm 
Käyttölämpötila:   - 20° - + 70 C° 
Järjestelmä:    Väri VGA (IR herkkä) 
Resoluutio:    307,200 Pix (M/V) 
IR- LEDit:    6 kpl 
Virrankulutus: 0-70 mA (Laitteessa on älykäs virranhallinta 

järjestelmä, joka minimoi virrankulutuksen lähes 
nollaan lepotilassa) 

Käyttöjännite:   6 – 24 VDC 
Muisti:    2 GB 
Kuvat:     Noin 32 000 kpl, yksi kuva noin 32-64 KB 
Tallennuksen aktivointi:  - Ovi-/ sisävalokontakti 
     - Taksa-mittari  
     - Hätäpainike 
     - Kattovalo 
     - COM -ohjaus 
Käyttöjärjestelmä:   Windows XP tai uudempi 
PC-liitäntä:    USB- kaapelilla 
Kommunikointi:   Sarja- portti (optio) 
Sertifikointi:    CE 
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Valmistaja: 
 

 
 

Myynti: 
 

 
Titec Oy, Oppipojankuja 10, 70780 Kuopio, FINLAND 
Tel: 010 328 6040 
timo@titec.fi   www.titec.fi 
 
 
 
Oikeus muutoksiin pidetään 

mailto:timo@titec.fi
http://www.titec.fi/

