
Tester czujników Tip-Top Profiler TPM II

Profiler TPM2  to urządzenie diagnostyczne przygotowane do szybkiej diagnozy czujników ciśnienia

montowanych w kołach samochodów osobowych. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi sygnału

radiowego tester Profiler TPM2 pozwala bezprzewodowo uzyskać informację z czujnika TPMS o

aktualnym ciśnieniu, temperaturze, numerze ID oraz statusie baterii czujnika.

Informacje ogólne

pozwala na szybką diagnozę który z czujnika ciśnienia w samochodzie nie działa bez potrzeby

komunikacji ze sterownikiem TPMS,

pozwala na szybki odczyt z czujnika aktualnego ciśnienia, temperatury, stanu baterii, numeru ID

oraz zastosowanego zaworu,

posiada dwie odrębne bazy danych na rynek amerykański i europejski,

obsługuje 95% samochodów wyposażonych w system TPMS,

oprogramowanie w języku polskim

posiada bazę danych ostatnich diagnozowanych  30 pojazdów

posiada wbudowany moduł bluetooth pozwalający na komunikację z komputerem PC,
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posiada roczną aktualizację oprogramowania w cenie urządzenia.

 Funkcje urządzenie

test czujnika ciśnienie,

test samochodu – po komunikacji ze wszystkimi czujnikami wszystkie informację zostają

przesłane przez Bluetooth do komputera PC w celu wydrukowania raportu,

informacja po numerze ID o zalecanym momencie w niutonometrach  dokręcenia zaworu do

czujnika,

informacja o numerze katalogowym czujnika OEM,

informacja o numerze katalogowym zestawu naprawczego do zaworu,

programowanie uniwersalnych czujników Sens.it i EZ-sensor

Zalety urządzenia:

Szybka diagnostyka czujników ciśnienie bez  demontażu  kół

Wystarczy przyłożyć tester w okolice zaworu w kole aby już po nie całej minucie mieć informacje o

aktualnym ciśnieniu, temperaturze oraz numerze identyfikacyjnym czujnika. Czynność powtórzona przy

każdym kole daje nam przejrzysty raport o aktualnym stanie systemu TPMS.

Zaprogramowanie uniwersalnego czujnika 

Urządzenie pozwala na zaprogramowanie uniwersalnego czujnika takich firm jak:

Aligator Sens.it,

Schrader Ez-Sensor,

Huf IntelliSens,

Hamaton EU-PRO,

VDO Redi-Sensor,

Pliki do pobrania:

   Lista obsługiwanych pojazdów Europa

    Lista obsługiwanych pojazdów USA
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