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 007935900385

007935910260

007935910255

TPMS Connect Evo - Aparat de diagnoză pentru
Senzorii de Presiune în Anvelope (funcţionează cu
 licenţa 007935910260 sau 007935910270)

Licenţa TPMS Connect Evo

Abonament anual pentru actualizările
TPMS Connect Evo

cod: descriere:

Funcţii:

007935910270

007935910245

• Programare senzori (clonare)
• Citirea parametrilor senzorului (temperatura, presiune, starea bateriei 
  senzorului)
• Activarea senzorilor
• Citirea şi anularea erorilor
• Activarea/dezactivarea sistemului
• Reglarea anvelopelor vară/ iarnă

007935900395

007935900385

Kit OBD pentru testerul TPMS Evo
(necesită cumpărarea licenţei 007935910270)

• Programare senzori  (clonare)
• Citirea parametrilor senzorului (temperatura, presiune,
starea bateriei senzorului)
• Activarea senzorilor

 

(primul an de abonament inclus în preţ)

cod: descriere:
TPMS Connect Evo - Aparat de diagnoză pentru
Senzorii de Presiune în Anvelope (funcţionează cu
 licenţa 007935910260 sau 007935910270)

Licenţa TPMS Connect Evo OBD
(primul an de abonament inclus în preţ)

Abonament anual pentru actualizările
TPMS Connect Evo OBD

Funcţii:

- TESTAREA, CLONARE SENZORILOR 

  

 
-  DIAGNOSTICAREA SISTEMULUI TPMS  

-  INFORMAŢII TEHNICE AFISATE  

 
-  LISTAREA RAPORTULUI DE VERIFICARE

   
 

Funcţia de testare a vehiculului permite 
verificarea funcţionării corecte a senzorilor şi 
bateriilor  în timpul primirii vehiculului la service 
(înainte de orice intervenţie) – permite 
înregistrarea şi listarea rapoartelor de verificare 
pentru prezentarea către clienţi (prin PC).

Asigură posibilitatea de verificare a erorilor şi 
cauzei de aprindere eventuală a martorului 
TPMS de pe bord, asigură că senzorul oferă citire 
corectă a presiunii si temperaturii,  identifică ID-
ul senzorilor fără demontare, toate prin 
tehnologie fără fir.

Facilitează manipularea vehiculului în ceea ce 
priveşte activităţile legate de roţi şi sistemul 
TPMS indicând momentul strângerii senzorului 
pe roată şi supape, indicând presiunea în 
anvelope şi permite la verificarea codurilor 
senzorilor de presiune ca piese de schimb.

Aparatul permite verificarea funcţionării 
sistemului TPMS şi a presiunii în anvelope după 
activităţi de întreţinere, memoreaza datele 
colectate, date care prin conectarea 
dispozitivului la PC si intermediul software-ului 
pentru PC pot fi listate ca un Raport de Verificare 

AN DE 
ABONAMENT

 INCLUS 
ÎN PREŢ



Senzori universali 
programabili 

 

 

Date tehnice ale setului EOBD  
-

 

Protocoale suportate (ISO 11898 CAN - ISO9141 K/L- ISO 14230 K)

            

- Software specific pentru orice ECU al vehiculului.

Monitorizarea presiunii în anvelope 
obligatorie pentru toate vehiculele noi începând 

cu Noiembrie 2014.

 
 

 

acoperă 95% acoperă 95% acoperă 95% 

Reducerea costurilor de depozitare a pieselor de schimb, 
datorită posibilităţii de programare a diferitelor standarde ale 
senzorilor. TPMS Connect Evo ajută, pas cu pas, în faza de 
reprogramare şi acoperă peste 90% din modele de vehicule .

Setul pentru reprogramare permite programarea senzorilor
 în vehicule prin priză de diagnosticare.

din vehiculedin vehiculedin vehicule
Schimbarea anvelopelor 
de iarnă cu cele de vară şi invers

Rotirea anvelopelor

Înlocuirea senzorilor din cauza 
descărcării bateriei interne

Defectarea senzorului

Receptor universal 
200MHz – 1GHz Tastatura cu 7 taste

Dimensiunile compacte 
uşurează lucru la 
senzorii roţilor

Carcasă cauciucată 
rezistentă la şocuri

Baterie litiu rezistentă

Conector USB
Toate conectoarele din aparat sunt asigurate cu 
protecţii de cauciuc, clasa de etanşeitate IP54

Conector de alimentare

Monitor LCD cu contrast
Menţine lizibilitatea ridicată chiar 
şi în lumina soarelui

Date Tehnice  

- Dimensiuni: 160 x 80 x 36 mm
- Ecran LCD: 128x64-pixeli, 3 inci, transflectiv (pentru o optimă 
  vizualizarea chiar și cu lumina directă a soarelui).
- Baterii cu litiu: posibilitatea funcţionării continue timp de o săptămână 
  (la testarea a 30 de vehicule pe zi)
- Încărcător
- Tastatură: 7 taste
- Card de memorie SD.
- Semnalizare acustica si prin vibraţii
- Carcasa cu inserţie de cauciuc rezistent la şocuri  (IP 54).
- Limbi: italiană, engleză, franceză, spaniolă, portugheză, germană, daneză,
  poloneză, turcă, chineză şi japoneză, cehă, română, slovenă, rusă.
- Diagnoză senzori:  citire ID sensor (în format HEX/DEC), citire presiune, 
  temperatură, stare baterie, stare internă a senzorului.

      
       

 
  

 
 

 
 

 
  

      
  

      
    

Configuraţia Standard  

Dispozitiv, Adaptor, cablul USB şi CD-ROM-ul
     

USB 2.0 Bluetooth 2.0
Actualizarea bazei de date prin intermediul PC prin cablu de date USB.
Mărcile suportate: Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW Bugatti, Cadillac, 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.
Camioane: Renault, Man, Mercedes-Benz
Tipuri de senzori: Beru, Continental-SiemensVDO, Entire -TRW, Lear, Pacific, 
Schrader, Alligator, Huf, EU-PRO/T-PRO 

CEA MAI MARE 
ACOPERIRE
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