WERKPLAATS

GEVOLGEN VAN TPMS VOOR DE WERKPLAATS

Meer lucht of meer druk?
Een automatisch bandendrukcontrolesysteem, dat internationaal bekend staat als TPMS
ofwel ‘Tyre Pressure Monitoring System’, wordt vanaf
november 2014 verplicht voor
alle nieuw verkochte auto’s in
de Europese Unie. Dat heeft
gevolgen voor de werkplaats.

DOOR TONY DE MESEL / FOTO’S DAVID NOELS

Vaak wordt vergeten dat TPMS al verplicht is vanaf november 2012 voor alle nieuw gelanceerde automodellen. Twee
jaar later, binnenkort dus, in november 2014, wordt het
verplicht voor alle nieuw verkochte auto’s. De verplichting
van het TPMS verloopt dus gefaseerd en is van toepassing
op voertuigen bestemd voor personenvervoer met plaats
voor maximum acht inzittenden plus de bestuurder. De
verplichting geldt ook voor lichte commerciële voertuigen
met een hoogst toegelaten massa van 3,5 ton.

Direct of indirect
De automatische bandendrukcontrolesystemen die momenteel worden gebruikt, kunnen in twee grote categorieën
worden onderverdeeld. De eenvoudigste zijn de indirecte
systemen of de iTPMS’en. De bandendruk zelf wordt niet gemeten. Wel wordt via de ABS-sensoren de draaisnelheid van
de vier wielen geregistreerd. Omdat een te lage bandendruk
automatisch leidt tot een kleinere diameter, zal het wiel met
een te lage bandendruk meer omwentelingen maken dan
de andere wielen. Dit systeem vertelt niet concreet welke
bandendruk ieder wiel heeft, maar wel in welk wiel de bandendruk afwijkt. Bij de eerste generatie iTPMS wordt enkel
de draaisnelheid van de wielen met elkaar vergeleken. Bij
een iTPMS van de tweede generatie wordt in het besturingssysteem een ideale draaisnelheid van de wielen tegenover
een bepaalde rijsnelheid opgenomen. Die waarde geldt als
een referentie. Hierdoor kan ook een te lage bandendruk bij
alle vier de wielen worden vastgesteld. Een indirect systeem

Corrosie of steenslag kunnen ervoor zorgen dat het aluminium ventiel
vroegtijdig breekt. En heel vervelend, natuurlijk gebeurt dat bij het op spanning brengen van de band.
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heeft als voordeel, dat er geen wielsensoren nodig zijn, die
het na verloop van tijd kunnen laten afweten. Er is dus geen
onderhoud nodig. Wel is het nodig om het systeem via de
boordcomputer te resetten bij een bandenwissel of als er
een andere bandenspanning dan de ingegeven waarden als
referentie wordt gebruikt. Omdat het indirecte systeem niet
de echte bandendruk meet, is het minder precies met een
afwijking tot 20%.
De tweede categorie bestaat uit de dTPMS’en of de directe
systemen, waarbij elk wiel in de band en op de velg een
sensor verwerkt krijgt. Die sensor meet de reële bandendruk
en houdt ook rekening met de temperatuur. De meetwaarden worden met een zender doorgegeven aan de elektronische bewaking van het systeem. Er zijn twee gangbare
frequenties. 433 Mhz voor Europese toepassingen en 315
Mhz voor Amerikaanse. Beide typen sensoren kunnen niet
gemengd gebruikt worden. De sensoren moeten uiteraard
ook op de frequentie van het controlesysteem werken. Het
opvangen van de frequentie van de sensoren gebeurt met
1, 2 of 4 antennes, naargelang het type voertuig. Met een
dTPMS kan elk wiel in ‘real time’ worden gemeten en kan de
druk zelf worden gemeten. De meting is heel accuraat met
een maximale afwijking van 1%. Een direct systeem verraadt
ook een lekke band bij stilstand. Deze directe systemen zijn
gevoelig, kosten meer en de sensoren moeten na verloop
van tijd, gemiddeld vijf jaar, worden vervangen.

Europese eisen
De nieuwe regelgeving laat zowel directe als indirecte systemen toe voor zover ze in werking treden vanaf 40 km/u

Een spijker in de band kan aanleiding geven tot een ‘traag lek’. TPMS moet
het spanningsverlies aangeven.
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Vanaf november dit jaar is TPMS
verplicht voor alle nieuwe auto’s.
Wat gaat TPMS betekenen in de
werkplaats?

EEN DIRECT
SYSTEEM
VERRAADT OOK
EEN LEKKE BAND
BIJ STILSTAND

(of minder) tot de door de constructeur opgegeven topsnelheid. Eén verklikkerlichtje voor het systeem volstaat en
het lichtje moet minstens 10 minuten branden nadat de
bandendruk 20% of meer onder de voorgeschreven waarde
is gedaald. Het systeem moet ook aan zelfcontrole doen. Als
er een storing is, moet dat zichtbaar zijn vanaf het moment
dat het contact wordt aangezet. Dit mag met hetzelfde
verklikkerlichtje door het te laten knipperen. Heel wat
constructeurs kiezen ervoor om twee verklikkerlichtjes te
monteren: één voor de controle van de bandendruk en één
voor de controle van het systeem zelf.

Welk systeem?
Is een auto voorzien van TPMS, dan licht bij het aanzetten
van het contact een verklikkerlichtje met het symbool van
een band met daarin een uitroepteken op. Omdat bij het
vervangen van een band of monteren van een winterband
het voor een indirect systeem geen praktische gevolgen
heeft, behalve het resetten, is het belangrijk om weten of
het om een indirect of direct systeem gaat.
Aluminium ventielen kunnen erop wijzen dat een direct

systeem gemonteerd is. Er zijn twee manieren om uitsluitsel
te krijgen. Bij een direct systeem laat de boordcomputer toe
om de bandendruk per wiel uit te lezen. Volledige zekerheid
krijg je met een TPMS-tester die per wiel de batterijspanning
van de sensor, de bandendruk en -temperatuur weergeeft.
Als de tester die waarden aangeeft, is een direct systeem
gemonteerd.

Mogelijke defecten
Afhankelijk van de omstandigheden waaronder een auto
wordt gebruikt gaat een sensor/ventiel van een direct TPMS
zo’n vijf jaar mee. Het is ook mogelijk dat een vervanging
zich vroeger opdringt, bijvoorbeeld als het aluminium ventiel door corrosie of steenslag breekt.
In OE vormen ventiel en sensor één geheel wat meteen
een kostenpost van ongeveer € 100,- betekent, en dat is
nog zonder de werktijd, enkel voor het onderdeel. Precies
daarom kiest bijvoorbeeld Proﬁle Tyrecenter er voor om
bij vervanging of bij de montage van winterbanden een
tweedelig systeem te monteren. Op die manier kunnen in de
toekomst het ventiel en de sensor apart worden vervangen.
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meer weten

Meer TPMS op het
AMT Boot Camp!

Tijdens het AMT Diagnose
Boot Camp duik je samen met
een specialist van Snap-on in
de problemen waar je in de
TPMS-praktijk mee te maken
kan krijgen. Lees er alles over
op www.amt.nl/5-2014.
Eén zo’n TPMS-probleempje
is een gebroken ventiel. Eind
vorig jaar ontdekten we op
AutoEquip een slimme methode om gebroken TPMS-ventielen te repareren. Toolspecial
haalde de methode naar de
Benelux. Ook daarover vind je
meer op www.amt.nl/5-2014.
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Links het tweedelige systeem van
Alligator waarbij ventiel en sensor
apart kunnen vervangen worden.
Op termijn levert dat een besparing
op. Rechts een OE-sensor/ventiel,
een vergoten exemplaar uit één
stuk, zoals dat door PSA wordt
gebruikt.

Bij het systeem van Alligator worden ventiel en sensor aan elkaar
geschroefd. Alligator levert ook een
inleessysteem voor de sensor.

AFHANKELIJK VAN
DE LEVERANCIER
KAN 60 TOT
90% VAN HET
WAGENPARK
GECOVERD
WORDEN MET
UNIVERSELE TYPES
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Het ventielgedeelte kost € 15,- wat een besparing betekent
voor de klant en het de technicus makkelijker maakt om de
extra kosten bij de klant te motiveren. Uiteraard kan ook de
sensor zelf stuk gaan door een lage batterijspanning of een
slechte doorsturing van het meetsignaal.
Bij een bandenwissel of als voor een herstelling de band
werd verwijderd, maar de sensor niet wordt vervangen, is
het aan te raden om toch het centrale deel van het ventiel,
de spanmoer op de velg en de bijhorende ringen te vervangen. Bij montage en demontage van het ventiel moet heel
omzichtig te werk worden gegaan om te vermijden dat het
ventiel breekt. Bij een gebroken ventiel kan vervangen duur
uitvallen, vooral als het ventiel één geheel vormt met de
sensor.

OE- of universele sensoren
Er bestaan verschillende typen sensoren. Een eerste
onderscheid kunnen we maken tussen de OE-types en de
universele. Bij de OE’s zijn sensor en ventiel vergoten, wat
betekent dat ze één unit vormen. Het voordeel van OE’s is
dat ze op voorhand geprogrammeerd zijn, speciﬁek voor het
automodel in kwestie. OE-sensoren zijn wel relatief duur en
kunnen makkelijk € 100,- en meer per stuk kosten.
Bij universele sensoren maken we een onderscheid tussen
de vergoten types en de tweedelige types waarbij de sensor
en het ventiel apart zijn maar voor de montage op het wiel
aan elkaar moeten worden geschroefd. Afhankelijk van de
leverancier kan 60 tot 90% van het wagenpark gecoverd
worden met universele types. Universele sensoren moeten
wel geprogrammeerd worden. Dat kan via een aangepaste
tester of via de computer die van de nodige software is voorzien. Testers, inleespads en software worden geleverd door
de leverancier van de sensoren. Die leveranciers voorzien
ook in een update van de inleesgegevens. Bij de ene is dat
gratis, bij de ander moet daarvoor worden betaald. Een sensor, ongeacht het type, meet de bandendruk, de temperatuur, de batterijstatus, het ID-nummer en de beweging van
de sensor.
Tot slot kan er een onderscheid worden gemaakt aan de
hand van de verschillende manieren van activering van
de sensor na montage. Bij sommige TPMS’en gebeurt dat
automatisch, tijdens het rijden. Bij andere systemen moet de
sensor worden geactiveerd via de tester/meter of via de OBC
van de auto. Eén ding staat vast. Is het systeem voorzien van
slechts één antenne, dan moet via de OBC worden aangegeven op welk wiel er een nieuwe sensor is gemonteerd. Is het
systeem voorzien van vier antennes (één per wiel) dan zal de
activering via de OBC doorgaans niet nodig zijn gebeurt de
activering automatisch.

Minder winterbanden
De introductie en vooral de verplichtmaking van TPMS
zal volgens Yannis Vermeulen van Proﬁle Tyrecenter een
gevolg hebben op de verkoop van winterbanden, zeker in
combinatie met een stel aparte wielen. Kiest de klant voor
een set winterbanden gemonteerd op velgen, dan betekent
dat automatisch dat de extra set wielen van sensors moet
voorzien worden, tenminste als de auto van een direct TPMS
is voorzien. Wordt gekozen voor OE-sensors dan betekent
dat meteen een extra kostenpost van tenminste € 400,-.
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Yannis Vermeulen van Profile Tyrecenter vreest dat een
aantal klanten zal beslissen om niet langer winterbanden te gebruiken of ervoor kiest om bij de seizoenwissel
de banden op de originele wielen te laten monteren.
De uitdaging zal erin bestaan om de klant te motiveren dat
extra bedrag te spenderen. Vermeulen vreest dan ook dat
een aantal klanten zal beslissen om geen winterbanden
te gebruiken of er voor kiest om bij de seizoenwissel de
banden op de originele wielen te laten monteren. Iets wat
volgens Vermeulen niet aan te raden is en voor extra montagewerk zorgt.

Klant voorlichten
Voor de autotechnicus wordt het alleszins een uitdaging om
de klant te motiveren voor de extra kosten. De klant vertellen dat een bandendrukcontrolesysteem verplicht is, mag
al een eerste stap zijn. Misschien helpt het ook om te wijzen
op het belang van een correcte bandendruk. Verschillende
onderzoeken, niet in het minst door de bandenfabrikanten,
wijzen er op dat de meeste bestuurders met incorrecte, zeg
maar te lage, bandendruk rijden. Dit is funest voor de veiligheid. Een te lage bandendruk heeft een negatieve invloed
op de wegligging, het stuurgedrag, de remafstand en vergroot bovendien aanzienlijk het risico op een klapband. Een
te lage bandendruk heeft bovendien een grote, lees negatieve, invloed op de slijtage. Is de bandendruk bijvoorbeeld
20% te laag, dan kan de levensduur met 30% verminderen.
Ook de rolweerstand, en dus het verbruik en de CO2-uitstoot,
worden er negatief door beïnvloed.

