
WELKOM 



TPMS is een revolutie 

 
• Verandering door wetgeving 
• Grote impact op processen 
• Elektronica in de bandenwerkplaats 
• Omgaan met diagnose apparatuur 
• Intensiever klanten contact 



TPMS is niet nieuw 
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TPMS de wetgeving 

• Alle M1 voertuigen 
• Bij 20% luchtdrukverlies 
• Op 1, maar ook op 4 banden 
• Vanaf 40km/uur tot de maximale snelheid 
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TPMS uitzetten, mag dat? 

Dit is per land anders geregeld, Nederland 
heeft geen uitspraak betreffende een 

herkeuring bij de RDW als een TPMS niet 
funktioneert, maar…….. 



TPMS uitzetten, mag dat? 

Dit is per land anders geregeld, Nederland 
heeft geen uitspraak betreffende een 

herkeuring bij de RDW als een TPMS niet 
funktioneert, maar…….. 

Kenteken vanaf 1.11.2014 is aandachtspunt 
 
Kenteken vanaf 1.11.2017 is afkeurpunt 



TPMS voor de auto eigenaar 
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• Grotere veiligheid 
• -5% bandenspaning = + 5% meer remweg (Source ADAC) 
• 150.000 ongelukken door banden in Duitsland (80% Luchtdruk) 
• Beter weggedrag 

 • Langere levensduur (op basis 150.000 km)  
• -5% lagere bandenspanning : 55 euro 
• -10% lagere bandenspanning: 112 euro 
• -20% lagere bandenspanning: 593 euro 

• Millieu 
• 9.200.000 ton Co2 (source Bridgestone) 

• Brandstof besparen 
• -25% bandenspanning is +10% Rolweerstand = 2% meer verbruik 
• 140 Euro per jaar (25.000km (source GoodYear)) 

    



TPMS in Nederland  

• Als er een sensor wordt beschadigd 
• Als een klant een set wielen besteld 

(Winterbanden) 
• Corrosie opgetreden is 
• Lege batterij 
• Soms: aftermarket  

 
 



TPMS Systemen 

• Indirect systeem 
– De afrolomtrek van de band wordt gemeten 

door het ABS systeem, dus bij indirect wordt 
de bandenspanning berekend 

• Direct systeem 
– De spanning en de temperatuur van de band 

worden direct gemeten via sensoren in de 
velg. De bandenspanning wordt gemeten. 



Indirekt systeem 

ECU 



Voordelen indirect systeem 

• Geen risico bij montage en demontage 
• Lagere service kosten voor de eigenaar 

van het voertuig 
 



Nadelen direct systeem 

• Extra investering bij wintersets 
• Meer risico bij montage en demontage 
• Servicekits niet altijd op voorraad 
• Hogere servicekosten voor de eigenaar 

 
 



Voordelen direct systeem 

• Precies 
• Veiliger 
• Comfortabel 
• Extra omzet voor de werkplaats 
• Kennis en apparatuur nodig voor service 

werkzaamheden 
• Goedkoper dan indirect (OE, werkplaats) 
 



OE sensoren 



Eisen OE overstijgen de wetgeving 



Voordelen OE sensoren 

• Gemaakt voor het voertuig 
• Geen programmering van de sensor nodig 
• Identieke functionaliteit 



Klonen van het ID nummer 
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ID: 23186531 ID: 23186531 



Een nieuwe sensor creeren 
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ID: 23186531 ID: 23186531 X X 
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Januar 2015 

Aanleren 



  



  



GM\Opel 
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Heb je een TPMS apparaat nodig? 



Activeren of triggern van een sensor 

Dacia Dokker 2016 Dacia Dokker 2016 

P-T-ID-Bat 

P-T-ID-Bat 



Welk apparaat wil ik? 



 
Trends 

- Meer en uitgebreide informatie 
- Plaatjes en artikelnummers 
- Kleuren display 
- Touchscreen 
- Bluetooth of Wifi 
- Draadloze functies 

 
- Tablet en telefoon (APP) 

 



Het complete aanbod van SVOB is 
terug te vinden op; 

 
www.mijnbandenbaan.nl 

 
SVOB@kcleiden.nl 

071-568 69 40 
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