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NFC PRO TPMS senzor

NFC PRO TPMS senzor je univerzální frekvenční senzor.
Technickou novinkou tohoto produktu je, že senzor lze 
naprogramovat před montáží jednoduše pomocí aplikace v 
mobilním telefonu (Android nebo iOS). Uživatelé si mohou 
být jisti, že díky přenosu NFC na krátkou vzdálenost 
nakonfigurovali správný senzor.

Rozlučte se s poplatky za předplatné a ruční aktualizace. Aplikace se sama 
aktualizuje. 
V kombinaci s naší bezplatnou multiaplikací         lze tedy zcela jednoduše 
naprogramovat senzor. Senzor pak může používat kdokoliv pomocí komerčně 
dostupného programovacího zařízení. To znamená, že máte vždy na dosah 
nejnovější pokrytí vozidla. Zvyšujete také výkon svého dílenského týmu! 
Protože každý, kdo má aplikaci, může naprogramovat senzor.

aplikace ANDROID aplikace IOS

S naší aplikací máte vždy aktuální informace o pokrytí vozidel. NFC senzor má 
99% kompatibilitu s vozidly na trhu. 
Nejnovější generace čipu NXP umožňuje detekci úhlu, která je nutná pro 
postup automatického opětovného učení (funkce automatického umístění pro 
LOS, WAL, PAL a SAL).
Záruka: 3 roky nebo 60 000 km (podle toho, co nastane dříve).
Poznámka: Jako uživatel mějte při programování na paměti, že v EVROPĚ je  
povoleno aktivovat pouze frekvenci 433 MHz. Používání frekvence 315 MHz 
je v Evropě zakázáno.
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NFC PRO TPMS senzor

Utahovací momenty pro instalaci ventilu:
Upevňovací šroub ventilu 1,4Nm
Převlečná matice 4,0 Nm (pro kovový ventil)

Technické parametry senzoru:
Kombinovaná frekvence 433MHz (UK a EU) 434,42MHz pro speciální vozidla
Rozsah tlaku max. 9,00 bar=131 PSI
Teplotní rozsah -40 až 125 °C (skladování)
Rozsah teplot -40 až 115 °C (provozní)
Provozní vlhkost max. 95%
Rozměry D=85,5/Š=61,5/V=20,5mm
Hmotnost 15g (bez ventilu)
Úhel nastavení (přednastavený) 15°
Maximální rychlost 300 km/h s kovovým ventilem
Maximální rychlost 250 km s gumovým ventilem
Životnost baterie 5-7 let

NFC PRO TPMS senzor  je standardně dodáván se stříbrným alu ventilem a je 
kompatibilní s těmito ventily:

72-20-138
alu ventil stříbrný

72-20-139
alu ventil černý

72-20-401 
ventil pryžový

72-20-491
alu ventil grafitový 
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