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O Chronolive 

	 Desenvolvido e fabricado em Portugal, o Chronolive vem revolucionar 
por completo o acompanhamento das corridas como o conhecemos. Este 
sistema, permite uma gestão de corrida ao pormenor por parte das equipas, 
ao ser possível acompanhar tudo o que se passa dentro do carro em direto 
a partir de uma plataforma online.


	 Completamente distinto dos sistemas de cronometragem comuns, o 
Chronolive permite ao piloto saber a que distância se encontram os seus 
adversários diretos, os tempos por volta que estão a realizar assim como os 
tempos dos pilotos mais rápidos em pista.


	 Criado a pensar também no retorno mediático, este sistema vai 
permitir que patrocinadores e apoiantes, a partir de qualquer parte do 
Mundo tenham acesso ao que se passa dentro dos carros em direto, à 
distância de um clique.


	 A segurança é também uma prioridade, ao ser possível o piloto saber 
em tempo real se um setor da pista se encontra em bandeiras amarelas, 
assim como receber mensagens da sua equipa no seu display.
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Dispositivos 

	 O sistema é composto por um Display que mostra toda a informação 
ao piloto, assim como uma Black Box que grava todos os dados do carro e 
transmite para o Display e para a Plataforma Online.


DISPLAY 

BLACK BOX 
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Funcionalidades 

• RPM (LED)

A caixa do Display, tem uma barra de LED’s, permitindo ao piloto 
saber quando é que o motor se encontra no regime perfeito para 
trocar de mudança.


• Volta Atual e diferença para melhor volta (Lap Time)


• Aqui o piloto consegue saber o tempo da sua volta atual e saber se 
está a melhorar ou a piorar em relação ao melhor tempo.


• Melhor Volta (Best Lap)

Mostra ao piloto qual a melhor volta que o carro já realizou nessa 
mesma sessão.


• Última Volta (Last Lap)

Mostra ao piloto o tempo da última volta que o carro realizou.
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• Velocidade (km/h)

Velocímetro digital, que permite ao piloto saber a que velocidade 
circula. Importante para o cumprimento da velocidade no Pitlane.


• Número de Voltas (Lap)

Mostra ao piloto quantas voltas já foram realizadas na sessão ou 
corrida.


• Última Volta do Líder (Race Leader)

Esta funcionalidade mostra ao piloto o número do carro que lidera a 
corrida, em que volta se encontra, qual o tempo da última volta 
realizada por ele e o intervalo para essa mesma volta.


• Melhor Volta da Corrida (Race Best Lap)

Esta funcionalidade mostra ao piloto o melhor tempo realizado até ao 
momento na corrida, o número do carro que realizou e em que volta 
foi realizado.


�5



• Tempo Restante de Corrida (Remaining Time)

Conta de forma decrescente o tempo que falta para que acabe a 
sessão ou corrida.


• Posição na Corrida

Informa o piloto da posição em que se encontra na corrida ou 
treinos.


• Intervalo Para o Carro na Posição (Classificação) Atrás

Esta funcionalidade mostra ao piloto o tempo realizado pelo 
concorrente na posição imediatamente atrás, o intervalo para o seu 
carro assim como o número do carro.


• Intervalo Para o Carro na Posição (Classificação) à Frente

Esta funcionalidade mostra ao piloto o tempo realizado pelo 
concorrente na posição imediatamente à frente, o intervalo para o 
seu carro assim como o número do carro.
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• Velocidade Máxima (Max speed)

Informa o piloto qual a velocidade máxima atingida.


• RPM Máxima (Max rpm)

Informa o piloto qual a RPM máxima atingida.


• Temperatura Máxima (Max temp.)

Informa o piloto qual a temperatura máxima registada.


• Tempo por Setor

Permite ao piloto saber o tempo realizado em cada setor, 
devidamente definido pelo Chronolive.
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• Tempo por Setor na Última Volta (Last Lap)

Permite ao piloto saber o tempo realizado em cada setor, na última 
volta.


• Melhor Tempo por Setor (Best Sector)

Permite ao piloto saber o melhor tempo realizado em cada setor.


• Tempo por Setor na Volta Atual (Current Lap)

Permite ao piloto saber o tempo realizado em cada setor, na volta 
que está a realizar.
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• Comparação das Últimas Voltas

Permite ao piloto saber o tempo realizado nas últimas 7 voltas, a 
diferença de tempo entre voltas, a diferença para a melhor volta 
realizada por ele assim como a velocidade máxima atingida em cada 
uma dessas mesmas voltas.


• Aviso de Bandeiras por Setor

Permite ao piloto saber que o setor onde entrou, se encontra sobre 
bandeiras de sinalização (Exemplo: Bandeira Amarela).
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• Envio de Mensagens Personalizadas

Permite à equipa enviar para dentro do carro, mensagens 
personalizadas para o piloto. 

Plataforma Online 

	 Existe um website que transmite todos os dados recolhidos pelas 
BLACK BOX’s instaladas nas viaturas. Cada equipa terá uma zona de 
acesso reservado, onde poderá enviar mensagens para o seu carro assim 
como ter acesso a informações exclusivas como o nível do combustível. 

	 De acesso livre estão os dados conforme a imagem apresentada:	 
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Vídeo 
	 Também é possível ter transmissão vídeo em direto a partir das 
viaturas. Para isso basta ter um link de Youtube “LIVE” para incorporar na 
Plataforma Online.


Análise de Telemetria 

	 O Chronolive tem também a funcionalidade de análise da telemetria, 
com o fornecimento de diversos parâmetros.


Preços 

	 Existem 3 modalidades para a utilização deste sistema. Os preços 
apresentados são exclusivos para o Troféu C1 visto que são 
comparticipados pela Organização e pela Empresa responsável pelo 
desenvolvimento:


• Pack: BLACK BOX + Display – 450€ + IVA

Permite o acesso a toda informação apresentada neste guia, assim 
como na eventualidade de ir testar a outro circuito, usar todas as 
funcionalidades deste sistema.


• BLACK BOX – 200€ + IVA

Grava os dados relativos ao carro mas só é possível aceder aos 
mesmos através da plataforma online.


• Display com GPS – 275€ + IVA

Sem Black Box instalada - Permite apenas o acesso ao Tempo da 
Volta Atual, Última Volta, Melhor Volta, RPM e Velocidade. 

Com Black Box instalada - Toda informação apresentada no guia.
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NOTA: Quem não comprar o Pack: BLACK BOX + Display, terá 
obrigatoriamente de montar e desmontar a Black Box fornecida pela 
organização todas as corridas, pois esta será também usada para controlo 
técnico.


Encomendas


	 Todas as questões e encomendas devem ser realizadas através do 
email: ricardo@motorsponsor.pt

	 O prazo de entrega do Chronolive é de 20 dias úteis a partir do 
momento em que é efectuado o pagamento do mesmo.
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