
 
 

 
 
Szanowni Państwo, 
 

w celu rozszerzenia funkcjonalności opóźnieniomierza CL170 dokonaliśmy ostatnio trzech 
zmian jego oprogramowania.  
Pierwsza zmiana umożliwia Użytkownikowi wpisanie podczas badania następujących 
kategorii pojazdów: L1e do L7e, M1 do M3, N1 do N3, T lub C dla daty pierwszego 
zarejestrowania od 2010-07-28.  

Druga zmiana to dodanie funkcji wyliczania wartości średniego w pełni rozwiniętego 
opóźnienia hamowania wg ISO/TR 13487:1997. 

Trzecia zmiana umożliwia generowanie na ekranie podłączonego komputera podglądu 
protokołu z badań po odczytaniu wyników z CL170, a nie jak we wcześniejszej wersji tylko 
wykresu z wynikami badania hamulca.  

Wszystkie opisane zmiany zostały pozytywnie zweryfikowane przez Instytut Transportu 
Samochodowego podczas badań pełnych w procesie certyfikacji produktu (certyfikat ITS nr 
Z/15/056/14) i zostaną  wprowadzone w nowych egzemplarzach opóźnieniomierza CL170 
dostępnego od stycznia 2015.  

Zainteresowanym Użytkownikom dotychczasowej wersji produkowanego przez ZEPWN 
opóźnieniomierza oferujemy możliwość wymiany pamięci EPROM programu na pamięć  
z nową wersją oprogramowania. W celu dokonania modyfikacji niezbędne jest dostarczenie 
opóźnieniomierza do ZEPWN.   

 
Poniżej fragmenty z instrukcji do CL170 z nową wersją oprogramowania: 
1) do zmiany pierwszej:  
„Opóźnieniomierz CL170 oblicza dla każdego pomiaru maksymalną wartość opóźnienia hamowania 
oraz wartość średniego w pełni rozwiniętego opóźnienia hamowania (zgodnie z Raportem 
Technicznym ISO/TR 13487:1997).” 
 
2) do zmiany drugiej: 
„Po wyborze przedziału daty pierwszego zarejestrowania, na wyświetlaczu pojawia się ekran 
umożliwiający wybór rodzaju pojazdu: 
 

  Pojazd: 
  Rodzaj 
pojazdu:    Sam.ciężarowy >3,5t  
                    

 
W górnej linii ekranu pokazywany jest identyfikator pojazdu. Operator musi wybrać rodzaj badanego 
pojazdu. Dla daty pierwszego zarejestrowania do 2010-07-27 do wyboru jest jedna z poniższych 
możliwości: 
– „     Motorower      ”, 
– „      Motocykl      ”, 
– „ Motocykl z wózkiem ”, 
– „ 3-kołowy poj. < 1t ”, 
– „Sam.osob./Poj.sanit.”, 
– „      Autobus       ”, 



– „Sam.ciężarowy <3,5t ”, 
– „Sam.ciężarowy >3,5t ”, 
– „Inny pojazd samoch. ”, 
– „  Ciągnik rolniczy  ”. 
Dla daty pierwszego zarejestrowania od 2010-07-28 do wyboru jest jedna z poniższych możliwości: 
– „    Kategoria L1e   ”, 
– „    Kategoria L2e   ”, 
– „    Kategoria L3e   ”, 
– „    Kategoria L4e   ”, 
– „    Kategoria L5e   ”, 
– „    Kategoria L6e   ”, 
– „    Kategoria L7e   ”, 
– „    Kategoria M1    ”, 
– „    Kategoria M2    ”, 
– „    Kategoria M3    ”, 
– „    Kategoria N1    ”, 
– „    Kategoria N2    ”, 
– „    Kategoria N3    ”, 
– „ Kategoria T lub C  ”. 

 
3) do zmiany trzeciej: 

Okno dialogowe o tytule „Wyświetlanie protokołu [XXXXXXXX]” (XXXXXXXX to identyfikator pojazdu) 
umożliwia przeglądanie i drukowanie zawartości protokołu pomiaru opóźnienia hamowania. 

Okno zawiera pole wyświetlające podgląd wydruku wybranej strony protokołu pomiaru opóźnienia 
hamowania. 
 

 
   
 


