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-  TEST, KLONOVÁNÍ  ČIDEL  

Funkce testování vozidla umožňuje 
zkontrolovat správnou funkci čidel a jejich 
baterií během přijetí vozidla do servisu (před 
zahájením jakéhokoli zásahu) - umožňuje 
uložení a vytištění zpráv ze zkoušek pro 
zákazníky (pomocí PC).

  
 

   
  

   
 

 
 

-  DIAGNOSTIKA OVLADAČE TPMS 

-
 
 TECHNICKÉ INFORMACE 

  

 
-   VÝTISK PROTOKOLU  

 

Usnadňuje obsluhu vozidla v rozsahu 
zásahů souvisejících s koly a systémem 
TPMS, udává utahovací moment čidla ke 
kolu a ventilům, udává tlak v pneumatice 
a umožňuje kontrolu kódů čidel tlaku jako 
náhradních dílů.

Možnost kontroly chyb a příčin případného 
rozsvícení kontrolky TPMS na palubní desce, 
bezdrátové měření teploty a tlaku v 
pneumatikách, identifikace ID čidel bez jejich 
demontáže.

Umožňuje provedení kontroly funkce 
systému TPMS a tlaku v pneumatikách po 
provedení servisních prací. Spojení testeru 
TPMS a počítače PC umožňuje vytisknout 
kompletní zprávu o provedeném testu.

kód: popis: popis:kód:

007935910260

007935910255

Licence Tpms Connect Evo
(první rok předplatného v ceně)

Roční předplatné na aktualizace
Tpms Connect Evo

 007935900385 Tpms Connect Evo - Zařízení pro obsluhu
senzorů tlaku v pneumatikách
(funguje s licencí 007935910260 nebo 007935910270)

 007935900385

007935910245 Roční předplatné na aktualizace
Tpms Connect Evo Obd

007935910270 Licence Tpms Connect Evo Obd

007935900395 OBD kit pro tester TPMS Evo
(první rok předplatného v ceně)

(nutno zakoupit licenci 007935910270)

• Programování čidel (klonování)
• Čtení parametrů čidla (teplota, tlak, stav baterie)
• Aktivace čidel
• Čtení a mazání chyb
• Aktivace/deaktivace systému
• Nastavení zimních/letních pneumatik

Funkce:

Funkce:: • Programování čidel (klonování)
• Čtení parametrů čidla (teplota, tlak, stav baterie)
• Aktivace čidel

Tpms Connect Evo - Zařízení pro obsluhu
senzorů tlaku v pneumatikách
(funguje s licencí 007935910260 nebo 007935910270)
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Univerzální 
programovatelná
čidla  

 

Technické údaje soupravy EOBD
 

-

 

Podporované protokoly (ISO 11898 CAN - ISO9141 K/L- ISO 14230 K)
-

 

Specifický software pro každou ECU vozidla.

Technické údaje  

-
 
 Rozměry: 160 x 80 x 36
 Displej 3”, 128x64 pixelů, grafický LCD s technologií zvyšující jas, 
 která využívá sluneční světlo
 Lithiové baterie: možnost nepřetržitého provozu po celý týden 
 (testování 30 vozidel denně)
 Nabíječka
 Klávesnice: 7 kláves
 Paměťová karta SD.
 Bzučák
 Otřesuvzdorná nesnímatelná pryž (IP54).
 Jazyky: Italština, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, 
 němčina, dánština, polština, turečtina, čínština a japonština, 
 čeština, rumunština, slovinština, rusky.
 Možnost čtení dat ID čidla (ve formátu HEX/DEC), 
 tlak, teplota, stav baterie, vnitřní stav čidla.

      

-
        

 

-   
 

-  
-  
-  
-  
-   
 :         

  

-      
 

    

-
-
-

Standardní konfigurace 
  

 Zařízení, adaptér, USB kabel a disk CD-ROM
     

Monitoring tlaku v pneumatikách je povinný
 pro všechna nová vozidla od listopadu 2014.

 
Snížení nákladů na skladování náhradních dílů díky 
možnosti programování libovolných standardů čidel. 
TPMS Connect Evo pomáhá krok za krokem ve fázi 
přeprogramování a umožňuje pokrýt více než 90% 
modelů vozidel.
Sada pro přeprogramování umožňuje naprogramovat 
čidla přímo ve vozidlech přes diagnostickou zdířku.

95%95%
p o k r y t í v o z i d e lp o k r y t í v o z i d e l

Výměna letních pneumatik 
na zimní a naopak

Otočení pneumatik

Výměna čidel z důvodu 
vybití vnitřní baterie

Poškození čidla

 
USB 2.0 Bluetooth 2.0
Aktualizace databáze přes PC po připojení USB kabelem.
Podporované značky: Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW Bugatti, Cadilac, Chevrolet, 
Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Hummer, Infiniti, Jeep, 
Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Mercury, Mini, Mitsubishi, 
Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Škoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.
Nákladní: Renault, Man, Mercedes-Benz
Druhy čidel: Beru, Continental-SiemensVDO, Entire -TRW, Lear, Pacific, 
Schrader, Alligator, Huf, EU-PRO/T-PRO 

-
-

  

Univerzální přijímač
200MHz – 1GHz Klávesnice se 7 tlačítky

Kompaktní velikost usnadňuje
práci se senzory v
kolech

Nárazuvzdorná
pogumovaná schránka

Odolný lithiový akumulátor

USB zdířka
Všechny zdířky v zařízení jsou chráněny gumovými
krytkami, stupeň krytí IP54Zdířka pro napájení

Kontrastní LCD displej.
Je výborně čitelný také na
přímém slunečním světle.

NEJVĚTŠÍ 
POKRYTÍ
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