
 
 
 
Opóźnieniomierz CL170  
 
do sprawdzania skuteczności hamulców w pojazdach 
samochodowych, motocyklach i ciągnikach rolniczych   
 
• pomiar rzeczywistego przyspieszenia w dwóch osiach 

 
• przyrząd wylicza dla każdego pomiaru maksymalną wartość 

opóźnienia hamowania oraz wartość średniego w pełni 
rozwiniętego opóźnienia hamowania wg ISO/TR 13487:1997 
 

• pomiar siły nacisku na pedał hamulca  
 

• przyrząd umożliwia wpisanie kategorii pojazdu L, M, N, T, C 
 

• możliwość podłączenia do drukarki termicznej i komputera 
 

• certyfikat zgodności ITS  
 

 

 
 
Przeznaczenie i zakres stosowania opóźnieniomierza  
Opóźnieniomierz typ CL170 jest przenośnym przyrządem do badania skuteczności hamowania przez pomiar 
opóźnienia hamowania dla pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i motocykli (do badania motocykli 
konieczny jest adapter mocujący opóźnieniomierz, wchodzący w skład wyposażenia podstawowego przyrządu). 
W opóźnieniomierzu CL170 zastosowano pomiar rzeczywistego przyśpieszenia w dwóch prostopadłych do 
siebie osiach leżących w płaszczyźnie symetrii wzdłużnej pojazdu. Dzięki temu specjalny algorytm przeliczający 
wyniki pomiarów umożliwia eliminację wpływu zmiany kąta pochylenia pojazdu w stosunku do poziomu (efekt 
„nurkowania”) na wynik końcowy. Przyrząd mierzy również siłę nacisku na pedał hamulca za pomocą 
precyzyjnych, tensometrycznych czujników siły. 
Dla urzędowego trybu pomiaru opóźnienia hamowania CL170 wymusza wybór z listy: datę pierwszej rejestracji, 
rodzaj pojazdu dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed 28-07-2010, kategorię pojazdu dla 
pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy od 28-07-2010: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N2, 
N3, T lub C, rodzaj hamulca oraz badanych kół i sposób sterowania hamulcem.    
Wyniki pomiarów opóźnienia hamowania i siły nacisku na pedał hamulca są rejestrowane jednocześnie podczas 
procesu hamowania i po przetworzeniu zapisywane w nieulotnej pamięci przyrządu. Opóźnieniomierz CL170 
analizuje dodatkowo te wyniki pod kątem spełnienia wymagań dotyczących minimalnego współczynnika 
skuteczności hamowania i maksymalnej siły nacisku na pedał hamulca – wyświetlając ocenę wyników. Ocena 
wyników jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w Obwieszczeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2013 r., poz. 951), w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z dnia 7 
września 2012 r., poz. 996). 
Opóźnieniomierz CL170 oblicza dla każdego pomiaru maksymalną wartość opóźnienia hamowania oraz 
wartość średniego w pełni rozwiniętego opóźnienia hamowania (zgodnie z ISO/TR 13487:1997). 
Wyniki pomiarów mogą być wyświetlane na wyświetlaczu w opóźnieniomierzu, mogą też zostać 
przetransmitowane przez łącze szeregowe RS232 do komputera PC w celu wizualizacji, wydruku protokołu 
pomiaru oraz archiwizacji pomiarów na dysku w komputerze. Opóźnieniomierz może być wyposażony  
w drukarkę termiczną, na której można bezpośrednio z CL170 wykonać wydruk protokołu pomiaru. 



 
 

 
 
Parametry techniczne 
 
Zakres pomiaru przyśpieszenia ± 15 m/s²  
Rozdzielczość pomiaru przyśpieszenia 0,1 m/s²  
Błąd pomiaru przyśpieszenia < ± 0,1 m/s²  
Zakres pomiaru siły nacisku na pedał hamulca -10 ÷ +120 daN 
Rozdzielczość pomiaru siły nacisku na pedał 
hamulca 

1 daN 

Błąd pomiaru siły nacisku na pedał hamulca < ± 1 daN 
Liczba pamiętanych pomiarów do 16 
Maksymalny czas trwania pomiaru 10 s 
Prędkość wykonywania pomiarów 100 pomiarów na sekundę 
Transmisja danych szeregowa RS232 
Parametry transmisji 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, 2 bity stopu, bez kontroli 

parzystości 
Typ wyświetlacza LCD – alfanumeryczny 4 linie po 20 znaków 
Wysokość znaku 4,75 mm 
Zasilanie wewnętrzny akumulator 4,8 V 
Typ akumulatora 4 ogniwa NiCd (4 × 1,2 V) wielkości R6 i pojemności 900 – 1100 

mAh 
Zasilanie zewnętrzne 10 ÷ 15 Vdc – wtyk do gniazdka zapalniczki w samochodzie 
Pobór prądu < 80 mA bez podświetlenia LCD 

< 140 mA z podświetleniem LCD 
Czas pracy z zasilaniem wewnętrznym ≥ 10h bez podświetlania LCD 

≥ 6h z podświetleniem LCD 
Sygnalizacja rozładowania akumulatora pojedyncze sygnały dźwiękowe  

co 1 sekundę 
Ładowanie akumulatora z załączonego zasilacza 9 V/100 mA 
Czas ładowania akumulatora 14 – 16h (podczas ładowania przyrząd musi być wyłączony) 
Wymiary 220 mm × 115 mm × 98 mm 
Masa opóźnieniomierza 620 g 
Masa czujnika siły nacisku na pedał hamulca 350 g 
Masa zewnętrznego przycisku 125 g 
Temperatura pracy 273 – 323 K 
Wilgotność względna 20 – 80 % (chronić przed wilgocią) 
Ciśnienie atmosferyczne 80 – 106 kPa 

 
 
Opóźnieniomierz CL170 umożliwia zapoczątkowanie pomiaru z miejsca kierowcy pojazdu, dzięki czemu 

nie jest potrzebna dodatkowa osoba (poza kierowcą) do obsługi przyrządu. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wyposażenie podstawowe opóźnieniomierza CL170: 
1. Opóźnieniomierz CL170              1 szt. 
2. Zewnętrzny przycisk START w obudowie z przewodem              1 szt. 
3. Czujnik siły nacisku na pedał hamulca z przewodem              1 szt. 
4. Adapter mocujący opóźnieniomierz do motocykla              1 szt. 
5. Przewód RS232 do komunikacji z komputerem PC              1 szt. 
6. Zasilacz do ładowania wewnętrznych akumulatorów              1 szt. 
7. Kabel do zasilania zewnętrznego z gniazda zapalniczki              1 szt. 
8. Płyta CD z programem CL170 (pracującym pod Windows)              1 szt. 
9. Walizka do przechowywania i transportu opóźnieniomierza              1 szt. 
10. Instrukcja obsługi              1 szt. 
11. Instrukcja stanowiskowa              1 szt. 
12. Karta gwarancyjna              1 szt. 
 
Wyposażenie dodatkowe opóźnieniomierza CL170: 
1. Drukarka termiczna KAFKA SQ z przewodem RS232              1 szt. 
2. Zasilacz do drukarki              1 szt. 
3. Instrukcja obsługi drukarki              1 szt. 
4. Karta gwarancyjna drukarki              1 szt. 
 
Uwaga! Parametry drukarki powinny być następujące: szybkość transmisji 9600 bps, 8 bitów danych, bez bitu 
parzystości, tryb normalny, NLQ, emulacja Epson – ESC/P. 
 
Oprogramowanie do CL170 
Program CL170.EXE przeznaczony jest do komunikacji z opóźnieniomierzem CL170 dołączonym do komputera 
przez port szeregowy RS232. Umożliwia odczytanie wyników pomiarów, zapis ich do plików na dysk, wpisanie 
danych pojazdu oraz podgląd i wykonanie wydruku protokołu pomiaru opóźnienia hamowania. 

Wymagania sprzętowe 

Do poprawnej pracy programu CL170.EXE wymagana jest następująca minimalna konfiguracja komputera:  
– płyta główna z procesorem 1GHz  
– pamięć RAM 2GB (3GB dla Windows Vista lub Windows 7) 
– dowolna karta grafiki pracująca w rozdzielczości co najmniej 1024×768 punktów  
– port szeregowy RS232. 

Wymagania programowe 

Program CL170.EXE jest aplikacją 32-bitową przeznaczoną do pracy w środowisku Microsoft Windows 7  
(z Service Pack 1), Microsoft Windows Vista (z Service Pack 2), Microsoft Windows XP PL (z Service Pack 3)  
lub Microsoft Windows 2000 PL (z Service Pack 4). Program rezerwuje około 10 MB pamięci operacyjnej. 

Do poprawnej pracy programu wymagany jest port szeregowy RS232 – może być wykorzystany np. dowolny układ 
portu szeregowego RS232 dołączany do komputera przez łącze USB. 
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