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Veel auto’s zijn al voorzien van 
een automatisch bandendrukcon-
trolesysteem of een TPMS. Bij de 
directe systemen heeft elk wiel een 
sensor waarin een batterij en een 
zender steekt. Als de sensor stuk is 
of het ventiel gebroken, moet er een 
vervanging gebeuren. Gaat het om 
een universele sensor, dan moet hij 
bovendien opnieuw worden gepro-
grammeerd. Een OE-sensor is al op 
voorhand geprogrammeerd.

Is de auto voorzien van TPMS? Dat is de eerste vraag. 
Bij een indirect systeem licht bij het aanzetten van het 
contact een verklikkerlichtje met het symbool van een 
band met een uitroepteken op. Gaat het om een direct 
systeem, zoals op deze Citroën, dan kun je bovendien 
een meer schematisch controlebord oproepen met een 
‘lezing’ per wiel.

Om de sensor, die één geheel vormt met het ventiel, te 
vervangen, moet de band er af. Op de demontagetafel 
is de positie van de treklepel tegenover het ventiel be-
langrijk om schade te voorkomen. De treklepel beweegt 
zich weg van het ventiel.

Autoconstructeurs kiezen voor een vergoten sensor. 
Die vormt één geheel met het aluminium ventiel. Bij 
vervanging kiest Profi le bewust voor een tweedelig sys-
teem, waarbij ventiel en sensor aan elkaar geschroefd 
zijn. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk om in 
de toekomst ventiel en sensor apart te vervangen. Dat 
drukt de kosten.

Op de sensor staat een ID-nummer. Dat nummer is cru-
ciaal om de nieuwe sensor te kunnen programmeren. 
Een sensor is van een batterij voorzien en gaat zo’n vijf 
jaar mee. Het ventiel kan eerder stuk gaan en breken. 
De grote boosdoener is corrosie.
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Vanaf november 2014 wordt een automatisch bandendrukcontro-
lesysteem of een TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) verplicht 
voor alle nieuw verkochte auto's in de Europese Unie. Mooi voor 
de veiligheid maar hoe zit het in de werkplaats? Gaat het om een 
indirect systeem dat via de ABS-sensoren het toerental van de wie-
len met elkaar vergelijkt, dan zijn de gevolgen beperkt. Is de auto 
daarentegen voorzien van een direct systeem, met per wiel een 
ingebouwde sensor, dan zijn er wel praktische gevolgen. Welke? 
Volg het vervangen van een OE-sensor door een universele sensor 
bij Profi le Tyrecenter in Antwerpen. 
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Kijk en vergelijk. Links het nieuwe tweedelige ventiel/
sensor en rechts het oude OE-ventiel/sensor dat uit één 
stuk bestaat.

Bij Profi le Tyrecenter gaat het programmeren van de 
nieuwe universele sensor via de computer. De nieuwe 
sensor wordt op een pad gelegd. Ondertussen vult de 
technicus gegevens in, als het type voertuig, op welk 
wiel de nieuwe sensor komt en het ID-nummer. Via de 
pad en de computer kunnen ook de gegevens van de 
oude sensor worden uitgelezen om ze daarna op de 
nieuwe sensor in te lezen. Daarna is de nieuwe sensor 
een kloon van de oude.

Voor de montage van het wiel, wordt het wiel uitgeba-
lanceerd.

Montage van het nieuwe ventiel. Belangrijk is de juiste 
positie van de ring die tussen de velg en de spanmoer 
komt. De sensor zit aan de binnenkant van de velg. De 
kracht waarmee de moer wordt aangespannen is bij de 
meest auto’s 8 Nm. Maar er zijn afwijkingen met 6 en 4 
Nm. Dat is niet veel! De leverancier voorziet in een tabel 
met aanhaalmomenten.

Klus geklaard. Het wiel kan weer op de auto en met het 
juiste aanhaalmoment worden gemonteerd. Bij deze 
Citroën wordt de nieuw gemonteerde sensor automa-
tisch geactiveerd tijdens het rijden.

Na de montage van de band wordt deze op spanning 
gebracht.
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EEN TWEEDELIGE 
UNIT MAAKT 
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