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WERKPLAATS 
Bandenspanningcontrolesystemen in de praktijk

In de fraaie brochures van de autofabrikanten
worden systemen voor automatische bewaking
van de bandenspanning te gemakkelijk over één
kam geschoren. Verschillen in opbouw, werking
en nauwkeurigheid zijn er wel degelijk. Het
belangrijkste onderscheid is die tussen passieve
(indirecte) en actieve (directe) systemen. Bij een
passief systeem vindt de spanningsbewaking in-
direct plaats. Daarvoor wordt gebruik gemaakt
van het ABS-systeem. Zodra een wiel te veel
spanning verliest, verkleint de afrolomtrek en
moet het betreffende wiel bij rechtuitrijden
meer omwentelingen maken dan de wielen met
correcte spanning. Zoals bekend wordt het wiel-
toerental voortdurend bewaakt door de ABS-sen-
soren. De ABS-computer signaleert deze onder-
spanning en slaat alarm. Dat werkt op zich pri-
ma, maar is minder nauwkeurig dan een actief
(direct) systeem en heeft daarom alleen als taak
te waarschuwen voor een defecte band. Een
spanningsverlies minder dan 30% wordt veelal
niet gedetecteerd. Bovendien duurt de signale-
ring, vooral bij hoge snelheid, meestal onaccep-
tabel lang. Groot voordeel is de prijs, omdat er
nauwelijks aanvullende componenten nodig

zijn. Aangepaste ABS-software en een waarschu-
wingslampje zijn voldoende. Voorbeelden van
zo’n passieve spanningsbewaking zijn het DDS
van Continental en Warnair van Dunlop.

Actieve bewaking
Technisch complexer, maar nauwkeuriger, is
een actief spanningsbewakingssysteem. Hier
wordt elk wiel met een radiografische sensor
uitgerust die met een bepaalde tijdsinterval de
gemeten spanning (en soms temperatuur) door-
geeft aan een ontvanger/computer. De extra
componenten maakt deze oplossing duurder en
in geval van afwisselend gebruik van zomer- en

winterbanden (compleet met eigen velg) zijn er
dus acht sensoren nodig. Actieve bewakingssy-
stemen zijn in staat spanningsveranderingen
vanaf 0,2 bar te signaleren. Ook gelijktijdig
spanningsverlies bij meerdere banden wordt
opgemerkt, omdat de computer steeds alle
gemeten spanningen vergelijkt met een refe-
rentiewaarde die wordt opgeslagen tijdens het
activeren van het systeem. Een minpuntje,
naast de hogere kosten, is er de noodzaak het
systeem in te regelen na een bandenwissel.
Autofabrikanten die actieve spanningsbewa-
kingssystemen affabriek leveren, maken vooral
gebruik van de systemen van Beru (TSS) en
Schrader Electronics. Bij Japanse modellen
komen we ook het merk Pacific tegen. Conti-
nental introduceert binnenkort het TPMS-
systeem.
Ook achterafmontage van actieve spanningsbe-
waking is mogelijk. Bekend is Roadsnoop van
Nokian (geleverd door De Klok Banden), X-pres-
sure van Pirelli en het SmarTire systeem. Bij
alle drie de systemen wordt de universele druk-
sensor met een grote klemband om de velg
gemonteerd. Explora uit Ede levert een systeem
van Lite On met ventielsensoren, dus identiek
aan de affabriek oplossingen. Het bestaande

Gemakkelijk te monteren zijn de sensoren die
geïntegreerd zijn in het ventiel. Bijna alle affa-
briek systemen voor actieve spanningsbewaking
zijn met dergelijke sensoren uitgerust. Bij monta-
ge van een nieuwe band wordt alleen het binnen-
ventiel vervangen en de conische rubberring die
voor de afdichting rond het velggat zorgt. Deze
onderdelen zijn los verkrijgbaar.

Explora levert een universeel bandenspanningsbe-
wakingssysteem voor achterafmontage. Het werkt
radiografisch en bevat vier ventielsensoren, een
computer, display en antennes. De aanschafprijs is
aantrekkelijk en de montage eenvoudig. Druk,
temperatuur, langzaam spanningsverlies, snel ver-
lies van spanning en de wiel(sensor)positie wor-
den allemaal op het display weergegeven.

Voorkom schade aan spanningsensoren

Wielen met inhoud
Elektronische systemen voor het automatisch bewaken

van de bandenspanning zijn niet langer voorbehouden

aan de topklasse automobielen. Ook in het lagere prijs-

segment zet deze veiligheidstechniek door en montage

achteraf wordt steeds goedkoper. Wat moet de werk-

plaats van deze systemen weten, om een betrouwbare

werking te garanderen?

Foto’s: Jan Lieftink
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voor één met minimaal 0,25 bar leeg lopen.
Vervolgens is de computer in staat alle sensoren
toe te wijzen aan een wielpositie en is de klus
geklaard. Daar komt dus geen tester aan te pas.
Ook bij Roadsnoop is nagedacht over de ge-
bruiksvriendelijkheid. De ventieldopjes zijn elk
voorzien van een labeltje met nummer. Bij
spanningsverlies brandt op de uitleesunit bij-
voorbeeld lampje nummer drie. De bestuurder

ventiel wordt vervangen door een speciaal ven-
tiel met geïntegreerde sensor. Het kan spannin-
gen tot 5,7 bar registreren en is daardoor ook
geschikt voor bestelwagens. Bij sommige syste-
men voor achterafmontage is het meetbereik
beperkt tot 3,7 bar en dat is voor veel bestelwa-
gens te laag. Explora komt ook met een 15 bar-
systeem voor trucks, zo liet de wielservicespeci-
alist ons weten.

Niet onderhoudsvrij
De spanningssensoren hebben voeding nodig
en beschikken daarom over een kleine
Lithiumbatterij. Doorgaans gaat die vijf tot tien
jaar mee. Is de batterij bijna leeg, dan wordt de
bestuurder hierop geattendeerd. Meestal moet
dan de complete sensor worden vervangen.
Om de bestuurder in geval van spanningsver-
lies duidelijk te kunnen maken welk wiel het
betreft, moet de computer weten welk sensor-
signaal bij welk wiel hoort. Beru gebruikt vier
antennes, in elke wielkast één, zodat hier nooit
onduidelijkheid over bestaat. Coderen van de
sensoren is dan niet nodig. Schrader past
slechts één antenne toe, dat maakt coderen wel

noodzakelijk. Coderen kan met een merktester,
maar Gutmann levert voor dit doel nu ook een
universeel Mega Macs coderingsapparaat
(importeur: TBA in Baambrugge). Ook Schrader
zelf biedt nu een tester aan waarmee het actie-
ve spanningsbewakingssysteem getest, ingele-
zen en geactiveerd kan worden.
Bij het actieve spanningsbewakingssysteem van
Explora, dat achteraf kan worden gemonteerd,
gaat het ‘inleren’ helemaal gemakkelijk. Het
systeem maakt gebruik van twee antennes, één
tussen de voorwielen en één tussen de achter-
wielen. Bij het inleren laat men de wielen één

Ook het binnenventiel niet te vast aandraaien,
omdat de sensorelektronica kan beschadigen.
Verstandig is het gebruik van een ventieldraaier
met koppelbegrenzing.

Ook Schrader Electronics levert nu een apparaat
voor testen, inlezen en activeren van (Schrader)
bewakingssystemen voor bandenspanning.
Foto: Explora

Het ‘inleren’ van het Explora-systeem gaat een-
voudig. Het display geeft op welke band je leeg
moet laten lopen. Zodra je dat doet herkent het
systeem de montagepositie van het betreffende
wiel op de auto. Ingewikkelde apparatuur is er
dus niet voor nodig. De automobilist kan het des-
gewenst zelf doen.

Bij sommige spannings-
bewakingssystemen
voor montage achteraf,
zijn de ventielen met
een nummer gemar-
keerd. Voordeel is dat
je de wielen naar har-
telust van montagepo-
sitie kan wisselen zon-
der dat de computer in
de war raakt.

Het universele systeem voor spanningsbewaking
van Explora maakt gebruik van twee antennes.
Eén wordt tussen de voorwielen gemonteerd, de
andere ter hoogte van de achteras.

Na het inleren geeft het
display in geval van span-
ningsverlies feilloos aan
welk wiel het betreft.
Ook de temperatuur in 
de band wordt bewaakt.

De ventielsensor wordt vastgezet met een klem-
huls. Deze moet goed aangedraaid worden, anders
treedt er luchtlekkage op. Ook weer niet té vast,
want het lichtmetaal beschadigt snel. Gebruik een
momentsleuteltje!

Een handig apparaatje van Gutmann. Het codeert
standaard gemonteerde bandenspanningscontrole-
systemen van Beru en Schrader. Hiermee is de uni-
versele werkplaats niet meer afhankelijk van de
hulpvaardigheid van een dealer.
Foto: Gutmann
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kijkt vervolgens op welk wiel ventiel nummer
drie zit en heeft de boosdoener te pakken. Zo
kun je naar hartelust de wielen van montagepo-
sitie wisselen zonder dat de computer op het
verkeerde been wordt gezet. Ook bij SmarTire
en X-pressure is voor een dergelijke oplossing
gekozen. Daar wordt met gekleurde ringen voor
ventielherkenning gewerkt.
Alle systemen moeten natuurlijk ook gekali-
breerd worden. De computer moet immers
weten wat de referentie-spanningswaarde is. Dit
kalibreren gaat doorgaans simpel met een druk
op een knop (nadat de banden op de juiste span-
ning zijn gebracht!), maar soms moet de merk-
tester van de dealer er aan te pas komen. Dat
laatste is weinig klantvriendelijk.
Vreemde storingen kunnen overigens optreden
wanneer een reservewiel zonder sensor wordt
gemonteerd, of als de klant na de wisseling op
winterbanden met z’n zomerset in de koffer
naar huis rijdt. Het spanningsbewakingssysteem
‘ziet’ acht sensoren en raakt de kluts kwijt.
Wees op dergelijke  storingen bedacht. Ook het
wisselen van de wielen van voor naar achter en
omgekeerd kan het systeem verwarren. Soms is
opnieuw coderen van de sensoren nodig.

Straks verplicht?
Automatische bewaking van de bandenspan-
ning is wettelijk verplicht wanneer een auto is
uitgerust met runflat banden en dus geen reser-
vewiel meer bezit. Dat is niet vreemd, omdat de
automobilist spanningsverlies bij dergelijke ban-
den nauwelijks opmerkt. En bij het te lang door-
rijden met onderspanning geeft ook een run-
flatband vroeg of laat de geest.
Het tijdig signaleren van te lage spanning heeft
veel veiligheidsvoordelen. Onderspanning heeft
immers grote invloed op de bestuurbaarheid.
Ook het milieu is slecht af met zachte banden.
Het is daarom aannemelijk dat systemen voor
automatische bewaking van de bandenspanning
over een aantal jaren wettelijk verplicht worden
op alle nieuwe auto’s. In de Verenigde Staten
wordt deze wetgeving binnenkort al ingevoerd.
De eenvoudigste systemen geven slechts een
optische en/of akoestische waarschuwing bij te
lage spanning, bij de meer geavanceerde syste-
men wordt ook de werkelijke bandenspanning
aangegeven.
De toekomstige systemen voor spanningsbewa-
king zullen technisch geraffineerder zijn dan de
huidige. In plaats van sensoren met batterijvoe-
ding doen transponders hun intrede, die geen
voeding meer nodig hebben. Mogelijk worden
ze zelfs geïntegreerd in de band of velg. ●

A.N. Cupédo
Met dank aan Explora, Ede

Bij het losdrukken van de hiel is oplettendheid
geboden. Plaats je de hieldrukker te dicht bij het
ventiel dan is de kans groot dat je de banden-
spanningsensor kapot drukt. Begin met het
afdrukken dus ver van het ventiel af.

Bij het overhalen van
de eerste hiel, met de
bandenlepel, start je
juist vlakbij het ventiel
(dus de sensor). De
spanningsensor kan tij-
dens het loswerken
van de hiel dan nooit
beschadigd raken. Ook
bij het lossen van de
tweede hiel begin je
bij het ventiel (sensor).
Is er geen ventielsensor maar een klemringsensor
rond de velg gemonteerd, begin dan ook daar ter
plaatse van de sensor.

Bij het monteren van de hiel is het belangrijk
voorbij de ventielsensor te beginnen. Ook bij een
klemringsensor start je het montageproces voorbij
de sensor. Zo kun je nooit de sensor beschadigen.

Dit gebeurt er bij on-
zorgvuldig monteren
en demonteren van een
band. Met speels ge-
mak druk je de ventiel-
sensor kapot. Dat kost
geld!

Ook bij een spanningsensor die met een klemring
is gemonteerd gaat het gemakkelijk fout op de
bandenwisselaar. Hier een (kostbaar) voorbeeld.

lende onbalans.
Gebruik dus een
momentsleutel(tje).
Ook ventielsensoren
moeten met het
juiste koppel wor-
den vastgezet.
Zitten ze te los, dan
is er sprake van
luchtlekkage, bij te
vast aandraaien
beschadigt de sen-
sor. Het is overigens
belangrijk dat de
ventielsensor opti-
maal aanligt tegen
de binnenkant van
de velg. Met kunst-
stof passtukken
wordt dat gereali-
seerd. De sensor
wordt dan goed
ondersteund en kan

niet bewegen in de
velg.
De plaatsing van een
druksensor, of het nu
een ventielsensor is
of een klembandsen-
sor, creëert een onba-
lans van 25 tot 40
gram. Het balanceren
van een wiel met

Handige tips voor bandmontage
spanningsbewaking
verdient daarom bij-
zondere aandacht.
Optimalisatie, dus
het minimaliseren
van het benodigde
balanceergewicht, is
aan te raden om
ongewenste trillin-
gen te voorkomen. ●

Wielen die voorzien
zijn van spanningsbe-
waking moeten tij-
dens de bandenwis-
sel met grote voor-
zichtigheid behan-
deld worden. Let je
niet op, dan druk je
gemakkelijk een dure
sensor kapot.
Is de spanningsensor
met een klemband
bevestigd, draai deze
dan niet te vast want
dan bestaat het risico
dat de klemband na
verloop van tijd
breekt. Ook te los
aandraaien is niet
verstandig, want dan
gaat de sensor ‘zwe-
ven’ rond de velg en
zorgt voor een verve-
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