Výhody v přehledu :

Systém Hella pro kontrolu tlaku v pneumatikách

■ rozsah měření

■
■
■
■
■
■

■

0,00 -3,50 bar
(od tlaku 3,5 bary systém
neinformuje o přetlaku)
Provozní napětí :
9-18 V
Jmenovité napětí :
12 V
Frekvence :
433 MHz
Rozsah provozních teplot : -40oC až 100oC
Hmotnost senzoru :
35 g
Použitelné pro disky :
norma ETRTO,
ventil E 11,3 mm,
tloušťka stěny 2,5 – 3,5 mm
Testovaná max. rychlost : 400 km/h
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Sada je univerzální
pro všechna
osobní vozidla
Kompletní sada obsahuje
díly potřebné pro vybavení
jednoho vozidla :
■ informační displej
■ centrální řídící jednotka
■ 4 ventily se senzory
■ kabeláž
Kompletní systém
8XX 009 729-001
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Jednotlivé ventily se senzory
pro rozšíření sledování tlaku
až v sedmi pneumatikách
6PK 166 919-001
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Nápady pro automobil
budoucnosti

Zkontrolujte si Vaše jediné spojení s vozovkou :
kdykoliv a dokonale!
Správný tlak v pneumatikách má přímý vliv na spotřebu
paliva, snižuje opotřebení pneumatik a omezuje riziko
vzniku aquaplaningu na mokré vozovce.
Náš kontrolní systém šetří Váš čas a snižuje míru
nebezpečnosti při dlouhých jízdách vozem.

Geniálně promyšleno, perfektně
využito : TC-400
Pro správnou funkci systému je nutno namontovat
ventily se senzory na všechny 4 disky. Ideální čas
pro montáž je při výměně pneumatik

7 barev!
Barvu dispeje systému TC 400 můžete optimálně
přizpůsobit zatmavené osvětlení vaší palubní desky.

Firma Hella nabízí spolehlivý, nepřetržitý a dálkově
řízený systém kontroly tlaku v pneumatikách : TC -400.
Neocenitelný příspěvek pro větší komfort a bezpečnost při jízdě.

HighTech senzory
Senzory přenášejí nepřetržitě údaje o tlaku a teplotě
na centrální jednotku, která převádí tato data na display.

