VDO TPMS Pro

VDO TMPS Pro er et universal teste- og programmeringsverktøy for TPMS-sensorer fra en rekke kjøretøyprodusenter. Inneholder seneste scanneteknologi, og sensorene leses raskt, sjekkes og rekodes hvis nødvendig.
Takket være en ikonbasert navigasjon på et høyoppløselig 4,3 tommers fargedisplay, er det enkelt og effektivt
å skrolle seg gjennom en rekke menyer og funksjoner.
I tillegg til sensor-id og tilstand leses enkelt og raskt
batteristatus, temperatur og dekktrykk.
En omfattende database er integrert i VDO TPMS Pro
og inneholder mye informasjon om TPMS-sensorer, som
blant annet delenummer og tiltrekningsmomenter.

Ved hjelp av VDO TPMS Pro kan universale sensorer fra en rekke produsenter programmeres.
Man kan velge mellom funksjonene “Create” og “Copy”. En ny programmert TPMS-sensor kan,
avhengig av bilmodell, importeres inn i TPMS-kontrollenheten og vises via OBDII-linken.
I tillegg kan feil i TPMS-systemer leses og slettes via OBDII-grensesnittet. Med integrert strekkodeleser er VDO TPMS Pro også godt forberedt for fremtidige funksjoner.

Beskrivelse:
- Innovativt 4.3” fargedisplay
- Programmering av universale TPMS-sensorer:
- Alligator sens.it
- HUF IntelliSens
- Schrader EZ Sensor
- T-Pro
- Display av sensorinformasjon
- Display av kjøretøyinformasjon
- Display av faktiske verdier fra avleste sensorer
- Dataoverføring via USB, WIFI og SD-kort
- Flerspråklig
- Integrert hjelp
- Strekkodeleser
- Lesing og sletting av TPMS feilkoder
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VDO TPMS Pro

Innehold:
VDO TPMS diagnostisk verktøy
OBDII-kabel
USB-kabel
Instruksjoner for hurtigstart
Ekstrautstyr : Dockinstasjon med
trådløs printer

Spesifikasjoner
Nødvendig utstyr for å gjøre tester

TPMS Box; lufttilførsel + trykkmåler; VDO TPMS
Pro sensordekoder for å lese sensortrykket fra
boksen

TPMS sensorkompatibilitet

Alle kjente TPMS-sensorer på markedet

Kompatibilitet med nye sensorer

Kompatible så lenge de passer i boksen

Maks. testtrykk (cirka)

5 bars (73 PSI)

Kontakter

Standard pneumatisk dobbeltilkobling på baksiden, en til å koble til lufttilførsel og en valgfri for
å sjekke kalibrering av måleren som brukes

Garanti

1 år

Vekt

682 g

Dimensjoner H x W x D mm

200 x 120 x 85
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