
Systém TPMS umožňuje přímý a konstantní monitoring stavu 

pneumatik Vašeho vozu. V kabině umístěný displej přímá data 

nejen o pneumatikách tahače, ale i zároveň návěsu/vleku, díky 

nainstalovanému SMART BOOSTER. Ten umožňuje 

automatické rozpoznání návěsu. Systém TPMS dává řidiči plnou 

kontrolu nad stavem pneumatik jeho vozu. Protože mít správně 

nahuštěné pneumatiky snižuje spotřebu paliva a emisí a 

zvyšuje pasivní bezpečnost vozu. Systém může být připojen k 

GPS systému třetích stran do kterých jsou pak poslány 

upozornění na ztrátu tlaku nebo teploty. 

•  Rozsáhlé možnosti nastavení alarmu

•  Připojení na stálý proud pro nonstop monitoring

•  Systém určen pro všechny typy nákladních 

    vozidel

•  Monitorování až 38 pneumatik

•  Smartbooster umožňující komunikaci na velikou   

    vzdálenost

•  Hand Tool a Smartbooster mohou komunikovat 

    a konfigurovat se snímače na vleku nebo návěsu

•  Snadné použití a nastavení

•  Možnost přenosu dat do GPS systému

•          Alarm vysoké teploty při překročení 90°Ca

•          Alarm úrovně 1 nízkého tlaku aktivovaný, 

            pokud je tlak nižší než 12,5 % předepsané 

            tlaku
 

•          Alarm úrovně 2 nízkého tlaku aktivovaný, 

            pokud je tlak nižší než 25 % předepsané 

            tlaku
 

•          Alarm úrovně 3nízkého tlaku aktivovaný, 

            pokud je tlak nižší než 50 % předepsané 

            tlaku

•          Alarm vysokého tlaku aktivovaný, pokud 

            je tlak vyšší o 25 % než předepsaný tlak

•          Alarm úniku aktivovaný, pokud se tlak 

            sníží o 3 Psi za 12 sekund

•          Alarm problému snímače aktivovaný při 

            ztrátě radiové komunikace nebo při ztrátě 

            senzoru

FUNKCE

•  Ochrana před předčasným opotřebením pneumatik

•  Ochrana před zničením pneumatiky, díky detekci i 

    těch nejmenších poškození

•  Snížení nákladů na palivu a údržbu

•  Snížení emisí

•  Snížení opotřebení náprav, odpružení atd

•  Konstantní monitoring tlaku pneumatik pro   

    zvýšení jízdního komfortu

•  Zvýšení pasivní bezpečnosti
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•  Výběr ze 3 typů displeje

•  ST(standard) – DIN - RS(RS232 sériový port)

•  Ergonomický průmyslový design

•  Akustický a optický alarm

•  Editovatelný LCD displej

•  Velký LCD pro zobrazení veškerých informací

•  Podsvícení LCD displej pro lepší čitelnost¨

•  Snadné programování

•  Připojení ke stálému napájení pro nonstop monitoring

•  RS 232 sériový port

•  Snímače na ventilek pro snadnou instalaci 

•  Materiál odolný opotřebení vysokému tlaku a vysokým teplotám

•  Voděodolné, oleji-odolné a prachu-odolné

•  Vysoká přesnost a okamžitý monitoring tlaku a teploty pneumatik

•  Bezpečnostní zámek pro bezpečné použití

•  Velký tlakový rozsah snímače a vysoká přesnost

•  Zařízení pro komunikaci do velké vzdálenosti (vlek nebo návěs)

•  SMARTBOOSTER zařízení umožňuje připojení různých návěsů

•  Připojení ke stálému napájení pro nonstop monitoring

•  Voděodolné, oleji-odolné a prachu-odolné

Technická data

Frekvence

Síla vysílání

Rozsah tlaku

Přesnost

Pracovní teplota

Životnost baterie

Rozměry

Vnější snímač

434.1MHz

0dBm

0~13barů / 0~188psi

±0.15barů / ±2psi

-40°C~+125°C

4~5 let

Ø29.5x32.5mm

Vnitřní snímač

434.1MHz

0dBm

0~13barů / 0~188psi

±0.10barů / ±1.5psi

-40°C~+125°C

5~7 let

Ø29.7x63.3mm

Technická data

Frekvence

Citlivost

Síla vysílání

Napájení

Pracovní teplota

Rozměry

Smart Booster

434.1MHz

-105dBm

0dBm

24V

-40°C~+85°C

203x123x51mm

DISPLAY

SENZORY

SMART BOOSTER HAND TOOL

Display Stand Alone

Display Din

Display RS232

Vnější snímač

Vnitřní snímač

Technická data

Frekvence

Citlivost

Síla vysílání

Napájení

Pracovní teplota

Rozměry

Hand Tool

434.1MHz

-95dBm

0dBm

9V

-30°C~+75°C

210x110x30mm

Technická data

Frekvence

Citlivost

Napájení

Pracovní teplota

Port

Rozměry

Display ST

434.1MHz

-105dBm

24V

-30°C~+75°C

-

104x65x25mm

Display RS

434.1MHz

-

24V

-30°C~+75°C

RS232

156x90x23mm

Display DIN

434.1MHz

-105dBm

24V

-30°C~+75°C

-

190x60x55mm

•  Lehký a přenosný programátor pro snímače návěsu

•  Ergonomický design 

•  Jednoduchá intuitivní ovládání


