
Én sensor for ALLE!

Sensorkit
562 3947

Momentsæt
562 3944

Startpakke:

Med et TPMS Sensor Kit er du fleksibel og kan nemt servicere ca. 96% at 
den Europæiske bilpark´s  systemer med én og samme sensor

Sættet indeholder:

1 TPMS Sensor Programmeringsværktøj. Programmerer nye sensorer on-line
              til korrekt bilmodel og -type
              Programmerer  sensorer efter eksisterende 
              OE sensors specifikationer 
1 TPMS Online software  - altid opdateret og 
              uden abonnement
8 TPMS sensorer 
8 TPMS ALU højtryksventiler. Kan justeres fra 12-400  for tilpasning til alle
              fælge

TPMS Moment Monteringssæt. 

Det er af stor vigtighed at ventil og sensor monteres rigtigt på fælgen og  ven-
til og sensor ikke overspændes. Korrekt tilspænding mellem ventil og sensor 
er 3,3 Nm. Med TPMS Moment Monteringssættet har du de værktøjer der 
skal til for at montere ventil og sensor korrekt.

TPMS II Sensor Controller m. Bluetooth

Håndholdt sensoraflæser. På  visse (low price) originale TPMS systemer 
vises kun advarsel for lufttab og ikke hvilket hjul, som har lufttabet. 

Med TPMS II Sensor Controller kan du fejlfinde det hjul som har lufttab. Den 
håndholdte controller aflæser sensorens serienummer og sensorens nu-
værende tilstand. Informationer du kan bruge til programmering af ny sensor.

Ved montering af løse hjul hvor kun bilmodel og årgang har været kendt, kan 
den efterfølgende aktiverer sensorerne til bilens TPMS system.

REMA TIP TOP DANMARK A/S yder gratis hotline ved køb af startpakker.

Fra 1. november, 2012 skal alle nye  typegodkendte per-
sonbiler i EU være udstyret med et TPMS dækkontrolsys-
tem defineret af UNECE Køretøjsforskrifter (forordning nr. 
64). Fra 1. november 2014 skal alle nye personbiler, der 
sælges i EU, være udstyret med TPMS.

Vi kan hjælpe dig godt i gang!

REMA TIP TOP DANMARK A/S - Ambolten 27 - 6000 Kolding - Tlf. 75 52 81 33  - www.tiptop.dk
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Du kan nu servicere ca. 96% af 
den Europæiske bilpark ved 
kodning af en ny sensor

Sensor Controller
559 0810


