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Omzetverhoger met risico’s

TPMS-systemen in de praktijk
Sinds 1 november 2012 moeten nieuwe autotypen zijn voorzien van een bandenspanning-

controlesysteem ‘TPMS’ (Tire Pressure Monitoring System). Werkplaatsen doen er goed aan 

vast te wennen aan een nieuwe werkwijze tijdens bandenwissels. Een goede montageproce-

dure kan geld opleveren, een slechte kan geld kosten. AMT gaat op zoek naar de valkuilen.

Vanaf 1 november 2014 moeten alle nieuwe 
auto’s TPMS hebben. “Auto- en bandenbedrijven 
blijken nog niet helemaal bewust te zijn wat er 
allemaal op hen afkomt met betrekking tot ban-
denspanningcontrolesystemen,” merkt Gijs van 
Amerongen op. Hij is bij Explora, gespecialiseerd 
in werkplaatsoptimalisatie, verantwoordelijk voor 
opleidingen en demonstraties.
“In de werkplaats is men decennia lang een vast 
werkpatroon gewend bij het wisselen van banden 
en wielen. Met de komst van verplichte drukcon-
trolesystemen gaat daar verandering in komen. 
Om alle inspecties en reparaties aan TPMS goed te 
kunnen uitvoeren, moet er worden geïnvesteerd 
in speciaalgereedschap en in kennis van de mate-
rie. De prijs van een OEM-sensor ligt namelijk tus-
sen de € 35,- en € 250,-. Als je er één tijdens de- of 
montage kapot maakt, is je winst snel verdwenen,” 
weet Van Amerongen.
Om monteurs bij te scholen organiseert Explora 
trainingen, net als enkele andere leveranciers van 

garage-uitrusting. Rema Tip Top doet dit ook op 
de werkplek. Niet alleen het sleutelen komt aan 
de orde, maar ook de communicatie met de klant. 
Dat is met de komst van sensoren nog belangrij-
ker geworden.

Eerst controleren, dan banden opslaan
De jaarlijkse wissel van zomer- naar winterband 
en omgekeerd gaat drastisch veranderen. Explora 
adviseert vóór een wissel eerst te controleren of 
de auto is uitgerust met TPMS. Dat is niet altijd 
direct aan het ventiel te zien. Een metalen ventiel 
kan op TPMS wijzen, maar het kan ook een hoge-
drukventiel zijn.
De beste controle op de aanwezigheid van TPMS 
is het contact van de auto aanzetten. Een oplich-
tend controlelampje voor de bandenspanning 
duidt op TPMS. Vervolgens controleren of het een 
direct of indirect werkend systeem is. Bij indirecte 
systemen worden de wielen door het systeem ge-
kalibreerd. Dat kan de klant in principe zelf doen 

via de ‘set-knop’ in de auto, of via de boordcom-
puter. Daar moet hij dan wel op gewezen worden, 
dat een basisinstelling gedaan moet worden. De 
beschrijving staat in het instructieboekje. Overi-
gens zijn er tegenwoordig ook indirecte systemen 
die zelflerend zijn. Daarbij hoeft je geen actie 
meer te ondernemen.
Directe systemen hebben in elk wiel een druk-
sensor. Daar zit een batterij in die bij de A-merken 
vijf tot tien jaar meegaat. Goedkope varianten 
kunnen na een jaar al de geest geven. Ook hier 
geldt: goedkoop is duurkoop. Explora adviseert 
om, voordat de wielen worden gedemonteerd, 
de staat van de batterijen te controleren en deze 
door te geven aan de klant. Volgens Gijs van 
Amerongen voorkomt dat problemen. “Je kunt 
de klant er dan al op wijzen dat de batterijen 
waarschijnlijk leeg zijn als hij over een half jaar zijn 
wielen weer laat omwisselen. Een voertuigcheck, 
waarbij de berijder een uitdraai van de test krijgt, 
voorkomt discussies.”

Via het testapparaat is het identificatienummer van de 
sensor af te lezen. Bandendruk en batterijniveau worden 
aangegeven en, afhankelijk van het autotype, ook de 
temperatuur in de band.
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Een ander punt waarmee rekening moet worden 
gehouden is het feit dat bij auto’s die onder de 
verplichte TPMS-regeling vallen, ook de winter-
banden moeten zijn voorzien van druksensoren. 
Daar moet bij de prijsstelling van wintersets reke-
ning mee worden gehouden. Overigens wordt de 
werking of aanwezigheid van TPMS niet gecontro-
leerd tijdens de APK.
Sensoren kunnen niet tegen vocht, dus als er bij 
een lekke band een spuitbus met dichtingsmiddel 
wordt gebruikt, zal de sensor dat waarschijnlijk 
niet overleven.

Speciale uitrusting noodzakelijk
De uitrusting die nodig is voor controle en onder-
houd van TPMS hangt af van het soort werkplaats. 
Een merkdealer zal, omdat hij originele onder-
delen gebruikt, bijvoorbeeld geen universele 
sensoren in voorraad hoeven te hebben en geen 
apparatuur om universele sensoren te program-
meren. Een TPMS-testapparaat is wel aan te raden. 
De waarde die je als dealer uitleest via EOBD is 
de laatst gemeten waarde die het systeem heeft 
opgeslagen, niet de actuele.
Wat elke werkplaats nodig heeft is uitleesappara-
tuur en speciaalgereedschap. Om met dat laatste 
te beginnen, er wordt geadviseerd om bij elke 
bandenwissel de OEM-ventielen te reviseren. 
Daarvoor is het aan te raden een complete ge-
reedschapset te kopen. Daarin zitten onder meer 
een verstelbare momentratel voor het aandraaien 
van de sensorventielen, een momentsleutel voor 
vastzetten van het binnenventiel en een hulpstuk 
om de rubberen afdichtingring van het ventiel te 
vervangen.
Goede uitleesapparatuur is onmisbaar. Wij hebben 
als voorbeeld de Profiler TPM II van Rema Tip Top 
genomen, maar er zijn uiteraard meer merken. Er 
zijn twee versies van de Profiler, een als je uitslui-
tend wilt uitlezen en een als je ook via de OBD-
aansluiting systemen wilt programmeren. Je kunt 
met een dergelijk apparaat ook aan TPMS gerela-
teerde foutcodes wissen. Het apparaat onthoudt 
de metingen van 30 auto’s in 30 files, of van 30 
losse sensoren in andere files. Die gegevens kun-
nen via een kabel, of met Bluetooth, op de compu-
ter worden gezet. Bij aanschaf van de Profiler TPM 
II krijg je één jaar lang gratis een onbeperkt aantal 
updates. Daarna kan een abonnement van € 130,–
excl. BTW per jaar worden genomen.

Kansen voor grossier
De meeste originele (OEM) druksensoren zijn 
te klonen. Daar zijn apparaatjes voor zoals de 
Alligator Sens.it. Aanschaf is lonend als er in de 
werkplaats veel verschillende merken en typen 
auto’s worden gerepareerd. Wakkere grossiers 
in automaterialen en onderdelen kunnen een 
extra eurootje verdienen door sensoren te gaan 
programmeren voor garagebedrijven die dat zelf 
niet willen of kunnen.
De investering is gering, want een grossier hoeft 
maar één soort sensor van Alligator in voorraad te 

Als na aanzetten van het contact een bandenspanninglampje 
oplicht, is er TPMS aanwezig.

Met de Alligator Sens.it kunnen de universele sensoren van 
Alligator via de computer worden geprogrammeerd.

Een complete set speciaalgereedschap is onmisbaar. Er zijn sets 
met vaste aanhaalmomenten voor de ventielen te koop, maar 
sets met verstelbare momenten zijn aan te raden.

Om kapot draaien van het ventiel te voorkomen moet de moer 
met een, liefst verstelbare, momentsleutel worden vastgezet.

De sensoren die Alligator levert zijn over een hoek van 10 tot 40 
graden verstelbaar. Het is belangrijk dat de sensor goed op het 
velgbed ligt, anders zal hij door de omtreksnelheid van het wiel 
kunnen gaan trillen en afbreken. Op deze foto zoals het hoort.

Onderdeel van de gereedschapset voor ventielen met een 
sensor is dit hulpmiddel om de afdichtingring van het ventiel 
te demonteren.

Er wordt geadviseerd om bij elke bandenwissel het OEM-ventiel 
te reviseren. Een setje bestaat uit een afdichtingsring, een 
moer, een binnenventiel en een ventieldop. Het binnenventiel 
en de ventieldop moeten, ter voorkoming van galvanische 
corrosie, van hetzelfde materiaal zijn gemaakt  
als het buitenventiel. Meestal zijn deze  
delen vernikkeld.
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Druksensoren zijn duur en kwetsbaar. Om ze tijdens het de- en monteren niet te beschadigen, moeten bepaalde regels in acht 
worden genomen. De band moet zo ver mogelijk van het ventiel worden losgedrukt van de velg.

hebben. Die kan met de Alligator Sens.it worden 
geprogrammeerd, ook wel klonen genoemd. 
Daarbij worden de gegevens van de originele 
(defecte) sensor ingelezen in de nieuwe sensor. Er 
is geen fysiek contact met de oude sensor nodig, 
dus de gegevens kunnen door de betreffende 
garagehouder per mail of telefoon aan de grossier 
worden doorgegeven.
Het invoeren van de gegevens kan op diverse 
manieren. Via het ID-nummer van de sensor, het 
VIN-nummer van de auto, of op merk en type auto. 
Afhankelijk van het systeem dat in de auto aanwe-
zig is, moet ook de positie van de sensor (in welk 
wiel) worden ingevoerd. Tijdens het programme-
ren moet de sensor op de Sens.it worden gelegd. 
Als hij klaar is, kan hij aan de werkplaats worden 
afgeleverd.
Alleen bij enkele Franse modellen moet de nieuwe 
sensor worden aangemeld via de OBD-stekker. 
Maar dat – en de plaats van de OBD-aansluiting 
-  geeft de TPM II aan. De database van de Alligator 
Sens.it wordt onbeperkt en kosteloos geüpdatet.

Indirecte systemen
De wetgever schrijft alleen voor dat auto’s een 
waarschuwingssysteem voor te lage bandenspan-
ning moeten hebben dat aan de gestelde eisen 
voldoet. Fabrikanten zijn vrij in de keuze van het 
systeem.
Maar technieken zoals bijvoorbeeld Volkswagen 
gebruikte zijn niet meer toegestaan omdat ze 
niet de spanning per wiel meten. Volkswagens 
RKA-systeem (Reifendruck Kontroll Anzeige) werkt 
uitsluitend met WRA (Wheel Radius Analysis). 
Dit registreert, via het ABS en ESP-systeem, de 

afrolomtrek van de wielen. Zodra daar door zak-
ken van de spanning in een band verschil in komt, 
wordt de afrolomtrek van die band kleiner en het 
toerental hoger. Dat toerenverschil vertaalt het 
systeem in een te lage bandenspanning.
Dergelijke systemen kunnen problemen krijgen 
bij lage, brede banden. Daarbij is het verschil in 

afrolomtrek bij drukverlies slechts gering. Om 
aan de nieuwe voorschriften te kunnen voldoen, 
heeft Volkswagen WSA (Wheel Spectrum Analysis) 
aan het systeem toegevoegd. Dat meet ook de 
wielfrequentie. Aangezien die varieert met de 
bandenspanning, kan de druktoestand per wiel 
worden gecontroleerd.

Bij het monteren van de band moet het ventiel op half twaalf 
liggen, dus tegenover het punt waar de montage begint.

Bij demontage beginnen met het ventiel op 10 over 12 (het 
ventiel 60 graden voorbij het punt waar demontage begint).
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Frequenties en de wet
Europese TPMS-sensoren zenden hun gegevens draadloos naar de centrale regelunit via de radiofre-
quentie van 433 MHz. Amerikaanse systemen gebruiken 315 MHz. Laat dat nu net in het frequentie-
gebied zijn (312 MHz t/m 315 MHz) dat gereserveerd is voor Defensie! Dus feitelijk verboden gebied. 
Bij Rema Tip Top zijn ze daarvan op de hoogte. De klant die een 315 MHz-sensor wil kopen voor een 
grijs geïmporteerde Amerikaan moet een verklaring tekenen. Daarin vrijwaart hij Rema Tip Top voor 
alle gevolgen indien de sensor in Europa wordt geprogrammeerd.
Hoe komen auto’s met dergelijke sensoren in Europa? Je zou denken dat de RDW ze niet goedkeurt. 
Dat is niet zo. Hans van Geenhuizen (persdienst RDW): “Voor zover wij kunnen nagaan zijn voor TPMS-
systemen geen specifieke frequenties voorgeschreven in VN/ECE reglement nr. 64. Het is dan ook 
geen onderdeel van voertuigregelgeving”.
Hoe denkt de frequentiewaakhond (Agentschap Telecom) over de situatie? Woordvoerder Frans van 
Berge: “De RDW heeft taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, 
toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. In dat kader borgt 
de RDW ook dat nieuwe auto’s over waarschuwingssystemen voor bandenspanning beschikken. De 
RDW accepteert daarbij ook het 315 MHz-systeem”.
In de praktijk zullen in Europa maar weinig auto’s met het 315 MHz systeem verschijnen. Amerikaanse 
fabrikanten rusten auto’s voor de Europese markt namelijk uit met het 433 MHz systeem. Alleen via 
de grijze import zullen er op kleine schaal auto’s met het 315 MHz systeem in Europa verschijnen.
Agentschap Telecom is verantwoordelijk voor het coördineren van het frequentiegebruik in Neder-
land, en treedt als toezichthouder op. De ‘pakkans’ is in het geval van waarschuwingssystemen die de 
315 MHz gebruiken echter zeer klein. ‘Die apparatuur maakt namelijk gebruik van zeer kortdurende 
signaaltjes met een lage duty cycle, zo nu en dan zelfs maar van een paar milliseconde.’
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