БЪЛГАРСКИ

(Знаете ли какво пътува с Вас на Вашия
ТИР камион)?
Падането на лед
и сняг от покрива
на ТИР-а води
всяка година
до ужасни и
смъртоносни
злополуки.
Падащо ледено парче разбива с лекота
стъклото на всяка лека кола.

Check Your Top
Сигурен (безопасен) контрол
и документация на покрива на
ТИР-а (камиона)

Един незакрит
товар върху
покрива на
ТИР-а може
много бързо да
се превърне в
смъртна опасност
за другите участници в движението.

Защитавайте себе си и другите участници
в движението чрез редовно контролиране
на покрива на ТИР-а преди пътуването!

CYT - Check Your Top

Check Your Top
Системата CYT - Check Your Top System
предлага възможност за безопасен контрол
и документация на покрива на ТИР-а
посредством GSM-App.
На подбрани места за почивка на ASFINAG
може чрез определени контролируеми зони
на CYT да се провери (инспектира) покрива
на ТИР-а. Чрез едно от приложенията/
App на смартфона се пренасят в същия в
реално време картини (снимки) от
камерата. При потребност на моста за
обръщане се извършва почистване на
покрива. Чрез записване на снимките
от почистения покрив в смартфона се
документира годността за пътуване.
За еднозначното причисляване на снимките
от камерата същите се снабдяват със
стандартна информация и сертифицирани
печати с обозначение на датата и часа.

Приложението на CYT4asfinag е
безплатно на всички места за използване
на CYT в съответните зони за контрол.

Check Your Top
предлага:
Безплатен App за изтегляне в паметта

1.) Безплатно изтегляне Download
CYT4asfinag в паметта
2.) Стартиране използването на
CYT4asfinag и избор на
CYT в обозначената част

Контрол на покрива на ТИР-а без
никакъв риск и опастност;
Възможност за документиране на
покрива

Независимост от мястото на
използване;

4.) При потребност:
почистване на покрива

Приемане на снимките от камерата
чрез GSM;

6.) Разглеждане на записаните снимки в
галерия

Системата CYT може да се използва
безплатно на определени места чрез App/
приложението на CYT4asfinag.
Списък на всички места за използване на
CYT ще намерите на адрес:
www.innovatio-engineering.com

Няма потребност от Интернет на
мястото на контрола;

3.) Контролиране покрива на ТИР-а за
сняг и лед в предаване на живо

5.) Документиране но годния за път
покрив чрез записване на смиките

Системата CYT - CHECK YOUR TOP е по
проект на INNOVATIO ENGINEERING
GmbH при съвместна работа с ASFINAG.

С любезната подкрепа на
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Дата и час на снимките от камерата;
Стандартна информация на снимките
от камерата;
Защита на информационните данни;
Икономия на време и повишена
сигурност чрез контрола от кабината на
водача

Контролирайте вашия покрив
чрез системата.

INNOVATIO ENGINEERING GmbH
Ursprungweg 30
A - 6414 Mieming
+43 699 17 30 87 65
office@innovatio-engineering.com
www.facebook.com/InnovatioEngineering

CYT–Сигурното е сигурно!

www.innovatio-engineering.com

