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Nu gaat het nog alleen om com-
pleet nieuwe autotypes waarvoor na
1 november een typekeuring wordt
aangevraagd. We hebben het dan
over modellen die pas volgend jaar
op de markt debuteren. Vanaf 2014
wordt het echt ernst, dan moet elke
nieuwe auto voorzien zijn van TPMS.
Maar ook nu al hebben heel wat 

automodellen een Tire Pressure 
Monitoring System (TPMS). Enkele
jaren geleden kwam dat al op, mede
door de afspraak in de industrie om
runflatbanden uitsluitend te monte-
ren in combinatie met TPMS.
Terwijl er toch geen grote door-
braak kwam in de montage van
duurdere runflatbanden worden

wel steeds meer TPMS systemen 
ingebouwd bij gewone banden,
waar het voor de veiligheid eigen-
lijk nog belangrijker is te waarschu-
wen bij spanningsverlies.
Overigens richt de EU niet alleen op
veiligheid. Ook in de maatregelen
om CO2-uitstoot te beperken kwa-
men banden in beeld. Zowel het

label, waarin rolweerstand belang-
rijk is, als TPMS dat uitnodigt om op
de bandenspanning te letten kan in
de dagelijkse praktijk een aardig

Spanningsmeting binnenkort verplicht
Omgang met TPMS bij bandenwissel

In een breder EU-programma om de verkeersveiligheid te verhogen begint vanaf 1 november

de verplichting om nieuw op de markt komende autotypes een bandenspanningsbewaking

TPMS mee te geven. Dat komt naast het al veelbesproken bandenlabel, en verplichte montage

van ESP. In het bandenwisselseizoen zal met TPMS terdege rekening gehouden moeten

 worden. Hoe doe je dat?

www.amt.nl/september2012

Hoe moet u bij de bandenwissel omgaan met
de sensoren van actief TPMS, hoe moet u ze
vervangen, hoe controleert u ze? Vragen die
zich steeds meer gaan opdringen met het ge-
leidelijk verplicht worden van een TPMS.
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stuk brandstofbesparing opleveren.
Want het is bekend dat heel veel 
auto’s rondrijden op te lage banden-
spanning, dus met onnodige extra
rolweerstand.

Actief of passief TPMS
De VS loopt al een stukje voor met
de verplichtstelling van TPMS, die
geldt daar al sinds 2000. Daarin 
onderscheiden we twee hoofdlijnen,
actieve en passieve meting. Wette-
lijke regels schrijven niet één van
beiden voor, maar beschrijven waar-

schuwingsgrenzen waar het sys-
teem een signaal moet gaan geven.
Daaruit volgt een testprocedure om
een TPMS goedgekeurd te krijgen.
Zowel met actieve als passieve me-
ting is dat mogelijk, hoewel pas-
sieve meting minder gevoelig en
nauwkeurig is. Maar het is ook een
stuk simpeler en goedkoper, want
passieve meting gebruikt de ABS-
sensoren voor wieltoerental die
toch al in elke auto zitten. Het
enige wat nog nodig is, naast
een waarschuwingslampje op het

dashboard, is een stukje rekenwerk
in de elektronica.
De bandenspanning heeft invloed
op de afrolomtrek van een wiel, die
wordt bij een zachte band kleiner.
Bij een gegeven snelheid zal dat
wiel meer toeren moeten maken
dan een wiel met hogere banden-
spanning. ABS-sensoren meten het
toerental van elk wiel, er is ook een
snelheidssignaal dat meestal uit de
transmissie komt. Als de auto recht-
uit rijdt kun je berekenen wat het
wieltoerental zou moeten zijn bij
een bepaalde snelheid. Ook weet
je dat het linker- en rechterwiel op

dezelfde as in elk geval even snel
behoren te draaien. In bochten zul-
len die wieltoerentallen verschillen,
maar als ze langere tijd verschillend
blijven klopt er iets niet, niemand
rijdt alleen maar rondjes.
Kortom, afwijkende wieltoerentallen
wijzen op verschillende afrolomtrek
van de wielen, en dat wijst op ver-
schil in bandenspanning. Nu moet je
wel de bandenspanning kunnen wij-
zigen, bijvoorbeeld bij zware belas-
ting van de auto. Er is daarom een
knopje, om bij juiste bandenspan-
ning met een druk op de knop een
referentiepunt in te stellen. Door het
snelheidssignaal mee te rekenen
merkt een passief systeem ook wan-
neer twee banden op dezelfde as in
gelijke mate te weinig spanning
zouden hebben. Ze draaien dan alle-
bei even snel, maar wel allebei te
snel in verhouding tot de rijsnelheid.
Uit de gemeten afwijking van de
 afrolomtrek berekent het systeem
hoeveel te laag de bandenspanning
is. Een kleine afwijking is hiermee
niet te meten. Dat kan een actief

Pleidooi voor passief TPMS
In de regeling ECE R64 staat om-
schreven wat de wetgever verwacht
van een systeem voor bewaking van
bandenspanning. Het moet alarm
geven vanaf 20 procent of meer 
onderspanning. Daarvoor mag het
systeem maximaal een uur de tijd
nemen, om dit op te merken. De be-
drijven Dunlop Tech uit Duitsland en
Nira Dynamics uit Denemarken zijn
specialist in passieve bewakingssys-
temen, dat wil zeggen vooral de
software die gegevens van de ABS
en andere sensoren in de auto ge-
bruikt. Samen met de technische
dienst TüV Süd voerden ze tests uit
om te bewijzen dat passief TPMS net
zo goed werkt als actief TPMS.

Stof tot nadenken
Enkele van hun argumenten

 snijden zeker hout. De standaard
van 20 procent onderspanning
voordat een waarschuwing volgt is
niet uit de lucht gegrepen. 
Een actief systeem kan veel eerder
waarschuwen dat de banden wat
opgepompt moeten worden. 
“Maar dat is zinloos”, zegt het on-
derzoek, “want veel rijders vatten
dat op als vals alarm. 
Nog geen reden om onmiddellijk
een tankstation aan te doen, of een
autobedrijf. Ze gaan het alarm 
negeren”.
Nog een goed argument, de ban-
den warmen op door omgevings-
temperatuur of bij het rijden. 
Daardoor stijgt de bandenspan-
ning. “Dat kan wel 0,3 bar zijn tus-
sen een koele morgen en een zon-
nige middag.” Zit wat in, een me-

tertje dat precies de bandenspan-
ning weergeeft leidt tot verwarring
bij de leek die niet aan dit effect
denkt. Een flinke snelwegrit, zeker
met belading, maakt de banden
ook aardig warm. Overigens ont-
dekte in de test een passief TPMS al
na een kwartier de ingestelde 
20 procent onderspanning op, dus
zeer ruim binnen het voorgeschre-
ven uur. Waarbij Dunlop Tech en
Nira wat klagen over de voorge-
schreven testprocedure, die werkt
met spanningssprongen. “In de
praktijk komt dat haast nooit voor,
een band loopt geleidelijk leeg. 
De sprongen in de test merkt een
actief systeem natuurlijk snel op,
maar geleidelijk leeglopen merkt
een passief systeem net zo goed als
een actief systeem.” 

Een aardig weetje: de nieuwste
softwareversies voor passief TPMS
merken ook een lekke band op bij
het begin van de rit. 
Bij de test na tien seconden al. 
Passief TPMS kan niet meten als de
auto niet rolt, een actief systeem
kan dat wel. Maar een volledig
lekke band kan een passief sys-
teem dus toch snel opmerken.
Waarmee de bedrijven die het
 onderzoek lieten doen willen aan-
tonen dat aan de TPMS-verplich-
ting ook heel goed met een passief
systeem voldaan kan worden. 
Snel en nauwkeurig genoeg, sim-
pel en goedkoop. De tijd zal het
leren, wat de meeste autofabrikan-
ten kiezen. Voor de bandenwissel is
in elk geval ook een passief sys-
teem een stuk makkelijker.

TEKST: PETER FOKKER

Er zijn ook allerlei actieve TPMS-systemen voor
inbouw achteraf, zoals dit van Hella. Hier met
een apart in te bouwen centrale stuureenheid,
bij fabriekssystemen kan de TPMS-elektronica
vaak geïntegreerd zijn bij andere stuursyste-
men.

TPMS toont in het dashboard wanneer in een band de druk te laag is, en in welke band dan. De fei-
telijke druk in de band is bij actief TPMS af te lezen.
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Oppassen bij
 seizoensbandenwissel
Als er een actief TPMS in de auto zit
is extra voorzichtigheid geboden bij
de bandenwissel. Punt één zijn er
systemen die de sensoren per stuk
en per positie inleren. Dat gaat dus
fout als wielen niet weer op de origi-
nele plaats gemonteerd worden, 
bijvoorbeeld bij voor en achter wis-
selen om alle banden gelijkmatig te
verslijten. De aanwijzing van de ban-
denspanning op de monitor in het
dashboard komt niet meer overeen
met de werkelijke positie van de
wielen. Het goede nieuws is dat de
meeste nu gebruikte systemen niet
zo kieskeurig zijn, ze programmeren
niet elke sensor om te bepalen op
welke wielpositie ze zitten.
Voor de hand ligt een aandachts-
punt als winterbanden op een extra
set velgen worden gemonteerd. Een
extra set sensoren is nodig om ook
met winterbanden de spanning te
kunnen bewaken. De sensoren moe-
ten in de wielen gemonteerd wor-
den, en het is zaak uit te zoeken hoe
het systeem in de auto deze nieuwe
sensoren kan leren kennen.

Verder is het goed opletten gebla-
zen bij afnemen en monteren van
de banden, zodat sensoren achterop
het ventiel niet beschadigd raken.
Voorzichtig met de bandenlepel
dus. En een ventiel met sensor kan
uiteraard niet naar buiten uit de velg
getrokken worden, het zit met een
moer geborgd.

Controle op het TPMS
Voor zo ver het wisselen van banden
niet samengaat met een service-
beurt, waarbij alle systemen toch al
gecontroleerd behoren te worden, is
het zaak te kijken of het TPMS goed
werkt. Bij een passief systeem zou
dat niet zo moeilijk moeten zijn. 
Als er geen fout zit in de wielsenso-
ren voor het ABS moet het TPMS ook
werken, tenzij de elektronica van dat
systeem een probleem heeft. Dat zal
niet vaak voorkomen. Het vergt wel
een diagnosetester om een derge-
lijke fout te lokaliseren. Het spreekt
vanzelf dat eventueel herstel hier-
van buiten een normale bandenwis-
sel valt, de klant moet op de hoogte
gebracht worden en beslissen wat
te doen.
Maar zoals gezegd zal passief TPMS
zelden een defect vertonen. Wat
 altijd wel nodig is, zagen we hier-
voor al, is na montage van andere
banden en instellen van de juiste
spanning het passief TPMS reset-
ten. Anders is er flinke kans op
valse meldingen van het TPMS,
omdat de net gemonteerde set
banden bijna zeker niet precies
 dezelfde afrolomtrek heeft als de
verwijderde set.
En dan nu een actief systeem. Hier
kan het zijn dat het batterijtje in een
of meer van de sensoren achter de
ventielen leeg raakt. Doorgaans
mag je rekenen dat na een jaar of
vijf, zes die kans aanwezig is als de
sensoren nooit vervangen zijn. 
Overigens werken lang niet alle sen-
soren op een ingebouwd batterijtje.
Dus eerst eens kijken, vóór het ban-
den wisselen, of een actief TPMS
nog op alle wielen de bandenspan-
ning juist aanwijst. Worden niet 
alleen de banden maar ook de vel-
gen gewisseld, dan komt de vraag
op of die andere wielen ook senso-
ren hebben.
Vervolgens is de vraag of dit TPMS
zijn sensoren moet inleren, mogelijk
met merkspecifieke diagnoseappa-

Bij runflatbanden altijd, vanaf het begin al, een TPMS aan boord. Want u ziet het hier, met een lege linker runflatachterband kun je nog goed rijden 
zonder meteen te merken dat die band lek is, daarom TPMS.

Sterk aan te raden voor bedrijven waar geen
diagnosetester aanwezig is, een tester voor
TPMS-sensoren. Hier van Continental/VDO,
diverse merken in banden en serviceapparatuur
hebben zulke testers.

Ventielen met sensorblokje bieden vele toele-
veranciers, maar hoe weet u of deze sensor kan
communiceren met de auto die u heeft staan?
Een uitkomst lijken programmeerbare sensors,
zoals van Schrader, of nu ook die van Alligator
welke Rema Tip Top levert.

TPMS wel, met sensoren die meestal
aan het ventiel, soms op een stalen
band in het velgbed zitten. Dat laat-
ste komt met name voor bij syste-
men voor inbouw achteraf. De sen-
soren meten precies de banden-

spanning, en zenden hun gegevens
per hoogfrequent radiosignaal naar
een centrale ontvanger. Op het
dashboard is de bandenspanning
permanent af te lezen, eventueel via
het menu van een boordcomputer.
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ratuur. Dat is bijvoorbeeld het geval
bij Renault. Er zijn heel wat syste-
men waar de centrale ontvanger zelf
‘ziet’ welke sensor op welke positie
aan de auto zit. Inleren van elke sen-
sor is dan niet nodig. Maar ook hier
zal de centrale unit wel contact
moeten leggen met een andere set
sensors als complete wielen worden
verwisseld. Er moet dus nagegaan
worden hoe dat werkt bij het betref-
fende autotype.

Hoe herken ik een TPMS?
Goed, er komt een auto binnen voor
een bandenwissel, maar u kent deze
auto niet. Hoe weet u nu of er een
TPMS in zit, en welk soort? Op het
dashboard verraadt zich een aanwe-
zig TPMS, bij aanzetten van het con-
tact zit tussen de waarschuwings-

lampjes een verklikker waarin de
dwarsdoorsnede van een band staat
afgebeeld. Bij actief TPMS is er een
display dat de actuele bandenspan-
ning aangeeft, soms zelfs in combi-
natie met de temperatuur van de
band. Het kan zijn dat de spannings-
indicatie geen eigen display heeft,
maar opgezocht moet worden in
het menu van een boordcomputer.
Bij een passief TPMS heeft het dash-
board ergens een ‘reset’-knopje met
daarop het symbool van de dwars-
doorsnede van een band.
Zoals eerder aangegeven weet u
 alvast zeker dat een auto die afge-
leverd werd op runflatbanden een
TPMS heeft, bijvoorbeeld bijna alle
BMW’s en MINI’s van de laatste
jaren. Heeft een auto waarvan de
banden gewisseld gaan worden

bandenspanningsbewaking, dan
zult u daar iets mee moeten. Vooraf
controleren of het geen foutmel-
ding (of verkeerde bandenspan-
ning) aangeeft is wel zo verstandig,
zodat u niet achteraf de schuld
kunt krijgen van een gebrek dat er
al inzat toen de auto binnenkwam.
Een passief systeem zult u in elk
geval na wisselen van de banden
opnieuw moeten instellen.

Een tester brengt uitkomst
Bij een actief systeem moeten
nieuwe of andere sensoren aange-
meld worden bij de centrale sig-
naalontvanger. Daarvoor zal appa-
ratuur die in de boordelektronica
kan komen en merkspecifieke 
informatie nodig zijn. Het is ook
mogelijk dat de boordcomputer
van de auto zelf een programma
heeft voor het aanmelden. Erg han-
dig is een universele tester, die na
opgave van het autotype snel alle
sensoren test.
Eigenlijk kan banden wisselen in
de nabije toekomst niet meer zon-
der tester, als het om niet al te
oude auto’s gaat. Daarmee kan
vastgesteld worden of een eventu-
eel aanwezig TPMS geen fouten
vertoont, en waar de fout gezocht
moet worden als het TPMS niet
werkt. Zit het in de centrale elek-
tronica, of in een wielsensor? Het
kan dus zijn dat de batterij in één
of meer sensoren van een actief
TPMS leeg is. Doorgaans moet dan
de hele sensor vervangen worden.
Bij oudere actieve TPMS-systemen
doet zich nog een mogelijkheid
voor. Die hebben antennes, in de
vorm van rubber strips, in de wiel-
kasten om het signaal van de sen-
sor achter het ventiel op te vangen.
Nieuwere systemen hebben een
centrale antenne ingebouwd bij de
elektronische unit van het systeem.

Als er antennes in de wielkasten
zitten kan daar natuurlijk ook een
probleem mee zijn.
Een universeel onderdeel dat nog
erg van pas zal komen is de pro-
grammeerbare sensor, zoals onder
andere van Schrader. Deze univer-
sele sensorventielen kunnen voor
elk merk auto gebruikt worden, er
hoort een apparaat bij om de sensor
af te stemmen op het gewenste au-
totype. Na een Amerikaanse versie,
die zijn signaal op de 315 MHz fre-
quentie uitzendt, kwam er vorig jaar
een 433 MHz-versie zoals in Europa 
gebruikelijk.

Bandenwissel gaat meer 
tijd kosten
De geleidelijke invoering van TPMS
gaat nogal wat meebrengen voor
de bandenwissel. Vooraf controle-
ren op de werking van een TPMS is
sterk aan te raden, achteraf het
TPMS weer in staat van paraatheid
brengen is een vereiste. Er zullen
weleens ventielen met sensor ver-
vangen moeten worden, gaat u die
merk- of systeemspecifiek bestel-
len, of neemt u programmeerbare
sensoren op voorraad? Zonder een
of andere tester om sensoren te
controleren zal het niet meer gaan.
De nieuwste ontwikkeling gaat
naar banden met ingebouwde sen-
sorchip, zoals Continental en
GoodyearDunlop al hebben ge-
toond. Ventielen met sensor zijn
dan niet nodig. Maar dan wel uit-
sluitend nog banden gebruiken
waarin zo’n chip zit. Reken er in elk
geval vast op dat banden wisselen
in het TPMS-tijdperk meer hande-
lingen en dus meer tijd gaat vra-
gen. Naast meer aandacht en ken-
nis. Wat anderzijds meer mogelijk-
heden geeft je te onderscheiden
met deskundige service.

Kent u de batterijloze sensor?
De sensoren van een TPMS kunnen ook stroomloos werken,
zonder ingebouwde batterij. Een AMT Kennistest leert hoe dat
werkt. Dit en meer over TPMS in het maanddossier op 
www.amt.nl/september2012, of scan de QR-code.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Een chip die binnenin de band verwerkt wordt kan in de toekomst ook als TPMS-sensor gaan dienen.

Nog een blik in de toekomst, de automatisch oppompende band die Goodyear dit jaar als proefmo-
del heeft getoond. Een dun rood slangetje in de flank loopt naar het witte regelblokje, het vervor-
men van de band in het contactvlak met de weg zorgt voor de pompwerking. Maar dit is geen alter-
natief voor het verplichte TPMS.
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