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kód: leírás: kód:

007935910260

007935910255

TPMS Connect Evo licenc
(benne foglalt az előfizetés első éve)

1 éves előfizetés TPMS Connect
Evo frissítéseire

 007935900385 Tpms Connect Evo - Készülék a nyomásérzékelők
kezeléséhez gumi burkolatban
(007935910260 vagy 007935910270 licenccel működik)

 007935900385

007935910245 1 éves előfizetés TPMS Connect
Evo Obd frissítéseire

007935910270 TPMS Connect Evo  Obd licenc

007935900395 OBD kit pro tester TPMS Evo
(benne foglalt az előfizetés első éve)

(nutno zakoupit licenci 007935910270)

leírás:
Tpms Connect Evo - Készülék a nyomásérzékelők
kezeléséhez gumi burkolatban
(007935910260 vagy 007935910270 licenccel működik)

Jellemzők:

• Programozás érzékelők (klónozás)
• Olvassa el az érzékelő paraméterek (hőmérséklet, nyomás, akkumulátor)
• Activation érzékelők
• Reading és törlés hibák
• Kapcsolja be / ki a rendszer
• A téli gumik / nyári

• Programozás érzékelők (klónozás)
• Olvassa el az érzékelő paraméterek (hőmérséklet, nyomás, akkumulátor)
• Activation érzékelők Jellemzők:

ÉRZÉKELŐK, KLONOZAS TESZTJE

TPMS ILLESZTŐPROGRAM VIZSGÁLATA

MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ

JEGYZŐKÖNYV NYOMTATÁSA

A jármű tesztelési funkciója lehetővé teszi az 
érzékelők és elemeik megfelelő működésének 
ellenőrzését a jármű szervizbe való felvétele 
során (bármilyen beavatkozás megkezdése előtt)
- lehetővé teszi a vizsgálati jelentések elmentését 
és kinyomtatását vevők részére (PC-n keresztül).

Lehetőség hibák és a műszerfalon lévő TPMS 
kontrollámpa esetleges kigyulladás okának 
ellenőrzésére, hőmérséklet- és nyomás vezeték 
nélküli mérése a gumikban, érzékelők ID 
azonosítása leszerelés nélkül.

Megkönnyíti a gépkocsi kezelését a kerekekkel 
é s  T P M S  r e n d s z e r r e l  k a p c s o l a t o s  
tevékenységek területén, megadja az érzékelő 
kerékhez és szelepekhez való meghúzási 
nyomatékát, megadja a nyomást a gumiban és 
lehetővé teszi a nyomásérzékelők mint csere 
alkatrészek kódjainak ellenőrzését.

Lehetővé teszi a TPMS rendszer működésének 
és a kerekek nyomásának ellenőrzését a 
szervizmunkák elvégzése után. TPMS tesztelő 
készülék összekötése a PC számítógéppel 
lehetővé teszi az elvégzett tesztről készített 
jelentés kinyomtatását.
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Univerzális
programozható érzékelők

 

 

EOBD szett műszaki adatai 

- Támogatott protokollok (ISO 11898 CAN -IS09141 K/L- ISO 14230 K)
 

- Speciális szoftver a jármű minden ECU részére.

Műszaki adatok  
-
 
Méretek:

 
160x80x36

     

-
 
Kijelző:

       
 

- Lítium elemek:  
 

- Töltő  
- Billentyűzet: 7 billentyű 
- SD memória kártya 
- Berregő 
- Rázkódásálló nem levehető gumi  (IP54).  
- Nyelvek::       

 
 

  
- Leolvasható adatok:       

    

  

-
 

USB
 

2.0 Bluetooth 2.0
 

-
 

Adatbázis frissítése
  

-
 

Támogatott márkák:
  

  
 

Teherautók:     
Érzékelő típusok:

Standard Konfiguráció  
Készülék, Adapter, USB kábel és CD-ROM lemez     

Légnyomás monitorozása a gumikban
2014-től minden új járműben kötelező

 

 

Tartalék alkatrészek raktározási költségeinek 
c s ö k k e n t é s e ,  a z  é r z é k e l ő k  t e t s z ő l e g e s  
standardjainak programozhatósága révén. TPMS 
Connect Evo lépésről lépésre segít az átprogramozási 
fázisban és lefedi a járműmodellek több, mint 90%-át.

Az átprogramozásra szolgáló szett lehetővé teszi az 
érzékelők programozását a járművek diagnosztikai 
csatlakozóján keresztül.

Járművek 95%
-os lefedése

Járművek 95%
-os lefedése

 
            3”, 128x64-pixel, grafikus LCD a fényerőt növelő
technológiával, napfény felhasználásával 

                        folyamatos üzem lehetséges 1 héten keresztül
(napi 30 gépkocsi tesztelése mellett)

               olasz, angol, francia, spanyol, portugál, német, dán,
lengyel, török, kínai és japán, cseh, román, szlovén, orosz.
                                érzékelő ID (HEX/DEC formátumban),
nyomás, hőmérséklet, telep állapota, érzékelő belső állapota.

PC-n keresztül, USB vezetékkel összekötve
                                 Acura, Alfa, Audi, Bentey, BMW, Bugatti, Cadilac, Chevrolet,
Chryslef Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Hummer Infiniti, Jeep,
Kia, Lancia, Land Rover Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Mercury, Mini, Mitsubischi,
Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Renualt, Man, Mercedes-Benz
Beru, Continental-SiemensVDO, Entire -TRW, Lear, Pacific, 
Schrader, Alligator, Huf, EU-PRO/T-PRO 

Általános vevő
200MHz – 1GHz 7-billentyűs billentyűzet

Kis méretnek köszönhetően
könnyebb a kerekek
érzékelőinek kezelése

Rázkódásálló gumi
burkolat

Kitartó lítium-akkumulátor

USB csatlakozó
Mindegyik csatlakozó a készülékben gumi
burkolattal fel vannak szerelve, légmentesség
osztálya IP54

Táplálás csatlakozója

Éles LCD kijelző.
Biztosítja magas olvashatóságát
még a napfényben is.

Nyári gumik téli és fordítva

Tire forgatás 

Cseréje az érzékelők miatt
kisütés a belső akkumulátor

A hibás érzékelőt

LEGNAGYOBB 
LEFEDETTSEG
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