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TPA 200 – popis přístroje
*

Směrnice EU
• od listopadu 2014 musí být všechna vozidla nově
uváděná do provozu vybavena Systémem kontroly
tlaku v pneumatikách – TPMS (Tire Pressure
Monitoring System)
Funkce
• Aktivace čidel Schrader
• Aktivace a test čidel TPMS
včetně. zobrazení informací z čidla TPMS
(možnost uložení hodnot pro až 100 vozidel)
• Programování univerzálních čidel
(Schrader, Alligator, ….), klonování čidel
(zimní/letní sady kol)
• Bezdrátový přenos dat do PC (Bluetooth)
Rozsah dodávky:
• TPA 200 včetně Li-Ion akumulátoru
• CD/DVD s PC-programem
• Návod
• USB kabel
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Varianta
*

* Design není konečný!

Produktová informace – TPA 200

Bosch koncept pro diagnostiku TPMS
BOSCH
Aktivátor

BOSCH
KTS 200

BOSCH
KTS 340

BOSCH
KTS 540 / 570 /
840 / 870

Programování kódů čidel v řídicí
jednotce systému TPMS







Vyčtení paměti závad TPMS systému







Kompletní diagnostika TPMS systému







ESI M – tabulka tlaků / rozměry ráfků





SIS – návody k opravě TPMS systému









1 687 200 663

Aktivace čidel Schrader



BOSCH
TPA 200



Aktivace a test čidel TPMS, zobrazení
informací z čidla



Programování univerzálních čidel



Možnost aktualizace SW
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PC program




Funkce a vlastnosti:

Databanka vozidel pro přímé TPMS systémy

Informace o čidlech (např. utahovací momenty)

Možnost aktualizace TPA 200

Stažení a zpracování dat vozidel z TPA 200

Vytvoření protokolu (náhled, tisk, uložení)

Zákaznická databanka*

Rozhraní pro jiné Bosch PC aplikace*

V designu ESI[tronic] 2.0
Aktualizace:
 Časově neomezeno: TPA 200 / PC program
 Databanka vozidel / čidel - 1x ročně - placená
 Update přes internet

*

Plánováno pro pozdější verze SW
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Struktura PC programu
1

1
2
3
4

2

3

Informace o vozidle a TPMS senzoru, návody případně další informace jako číslo dílu
a utahovací momenty ventilu
Stažení a zpracování dat čidel vozidla z TPA 200, vytvoření protokolu
Aktualizace TPA 200
Nastavení programu
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TPA 200 - obchodní informace
TPA 200

TPA 200

zelená

šedá

0 684 400 250

0 684 400 251

Katalogová cena*

12 000 Kč/450 €

12 000 Kč/450 €

Katalogová cena SW*

4 000 Kč/150 € /
rok

4 000 Kč/150 € / rok

3. Q. 2014

3. Q. 2014

Varianty
Objednací číslo

K dodání od
*

Předběžná cena
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