
 

 

 

 

 



 

ALLIGATOR sens.it ® 

 Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. 

Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu, stejně jako ke snížení spotřeby paliva a opotřebení 

pneumatik. Využívá se u všech nově homologovaných osobních 

automobilů od listopadu 2012. Monitorování tlaku v pneumatikách 

bude povinné pro všechny nové osobní automobily od listopadu 

2014. 

Zavedení monitorování tlaku v pneumatikách znamená změny 

stávajících obchodních procesů na trhu s pneumatikami. Na druhou 

stranu, sledování tlaku v pneumatikách otevře obrovskou příležitost 

pro maloobchodní prodejce, aby se stali tržními experty na monitorování tlaku v pneumatikách. Proto je nutné 

používat tyto nové technologie a vybudovat si vlastní know-how. 

ALLIGATOR sens.it ® nabízí pro všechny prodejce s vybavením pro pneuservisy i majitele pneuservisů, kompletní 

řešení pro zajištění všech otázek týkající se logistiky, zásobování a zákaznického servisu na profesionální a 

kompetentní přístup. 

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. 

Originální senzory tlaku v pneumatikách jsou obvykle vyvíjeny a vyráběny pro jedno konkrétní použití a nemůžou být použity v 

rámci jiných modelů a značek automobilů. Proto se budou prodejci vybavení pro pneuservisy a pneuservisy obecně potýkat s 

problémy udržení obrovské škály originálních dílů TPMS na skladě, aby mohli reagovat včas na potřeby klientů, a to zejména př i 

změně zimních/letních pneumatik před sezónu. Zásobování, 

skladování a různé pracovní postupy při výměně původních 

snímačů, kladou vysoké nároky na náklady, zásoby a dovednosti 

a znalosti pracovníků což vede ke zvýšení provozního času a tím i 

nákladů a potřeby komplexních školení. 

Zjednodušení pomocí Alligator sens.it ® 

programovatelných senzorů tlaku v pneumatikách. 

ALLIGATOR sens.it® pomáhá zjednodušit manipulaci s TPMS a 

s tím související zvýšení spokojenosti zákazníků. Na rozdíl od 

původních senzorů, sens.it® snímače jsou univerzálně použitelné 

u různých značek a modelů automobilů a tak nastavuje nový 

standard v průmyslu. 

Jako každý nový počítač, je i sens.it® dodáván s vlastním operačním systémem. Aplikační software pro 

konkrétní vozidlo bude nainstalován do sens.it® senzoru pracovníkem pneuservisu. Tím se minimalizují 

zásoby sens.it® senzorů, protože může být naprogramován ihned na požadovaný náhradní díl. 

Vzhledem k tomu, že všechny sens.it® části používají stejnou programovací sekvenci a stejné 

mechanické montážní postupy doba provedení se sníží a kvalita služeb výrazně zlepší. 

 



 

Závěr: ALLIGATOR sens.it ® otevírá příležitost všem prodejcům vybavení pro pneuservisy a pneuservisům ke snížení 

nákladu na zásoby, a vždy mít správný senzor po ruce, čímž se optimalizuje zákaznický servis a spokojenost zákazníků. 

ALLIGATOR sens.it® Programovací aplikace 

Všechny sens.it ® snímače jsou programovány pomocí jednoduché, 

programovací aplikací, která je zdarma. Intuitivní rozhraní aplikace 

vede uživatele skrze celou programovací sekvenci, čímž snižuje 

možnost uživatelské chyby a zajišťuje kvalitu naprogramovaného 

senzoru. 

 Programovací aplikace je v současnosti k dispozici v 16 jazycích. 

Výhodou připojení k internetu je, 

že aktualizace aplikace včetně 

pokrytí vozidel jsou automatické a 

nevyžadují zásah uživatele. Kromě 

toho, ALLIGATOR sens.it ® nabízí 

internetový portál, který poskytuje 

uživateli podrobné odpovědi na 

všechny otázky týkající se sens.it ® 

a systému TPMS zdarma. 

Manipulace s ID čísly senzoru 

Každý OE senzor přichází s jedinečným identifikačním číslem, které se 

používá pro rozpoznávání a komunikaci mezi palubním počítačem a vlastními TPMS senzory. Během programovací 

sekvence je možné kopírovat ID "starého čidla" na nový sens.it senzor ®. 

Vozidlo tak nyní příjme nový sens.it ® snímač jako originální senzor. Inovativní softwarové moduly, jako je například 

integrovaný automatický sens.it ® ID generátor, ušetřit cenný čas při zákaznickém servisu. 

Výhody Alligator sens.it ®: 

ALLIGATOR sens.it® může být použit pro většinu vozidel s TPMS systémy na dnešním trhu a pro všechny vozidla nové generace. 

 Zjednodušuje zásobování a logistiku. 

Jen malé množství sens.it senzorů ® musí být skladovány. 

 Snižuje kapitálové investice do zásob. 

Pomoci původního ID snímače a stejných pozic jednotlivých kol, odpadá nutnost provádět pří výměně 
zvláštní „relearn“ postupy. 

 Šetří čas během služby zákazníkům. 

Zdarma, automatické aktualizace programovací aplikace včetně seznamu pokrytí podporovaných vozidel. 

 Žádné průběžné náklady na aktualizace programu. 

Pracuje se všemi stávajícími nástroji pro diagnostiku monitorování tlaku v pneumatikách. 

 Žádné další investice. 
 
 

 



 
 

 Ventily pro každou příležitost 

Hliníkový ventil se skládá z vysoce legovaného kvalitního hliníku, který je 

navíc chráněn eloxovanou vrstvou proti korozi. Ventily jsou k dispozici ve 

stříbrné, černé, chromované a titánově šedé barvě.  

Senzor RS3 - 434 MHz s hliníkovým ventilem 

Sens.it® snímač je ekvivalentní s původními snímači a má 

stejnou úroveň funkčnosti a kvality. Originální příslušenství 

pro ventily ALLIGATOR a světově nejmenší elektronika 

tlakového snímače pro kovové ventily, jsou spojeny pomocí 

patentované technologie kulového kloubu (Ball-Joint). Kulový kloub umožňuje flexibilní montáž čidla 

na většinu ocelových a hliníkových ráfků kol dostupných na dnešním trhu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Nové TPMS sens.it® montážní nářadí 

 Bezpečné a profesionální montážní klíče na snímače a ventily. 

 Kvalitní nástroje vyrobené v Evropě. 

 Kalibrované momentové klíče. 

 Požití pouze jednou rukou. 

 Praktické balení. 

 

Sada obsahuje všechny nástroje potřebné k montáži a 
demontáží sens.it TPMS čidel a ventilů. 

 Momentový šroubovák na šesti hranné matice a M5 šrouby. 

 Nástroje pro Clamp-in ventily. 

 Výměnné části Torx15 a Torx20. 

 Měniče patek 11 a 12 mm. 

 
 
 
 

Pro více informací o Alligator sens.it® se prosím obraťte na tyto kontakty: 
 
ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH 
Richard-Steiff-Straße 4 
89537 Giengen/Brenz 
Germany 
+49(0)7322·130·377 
 

CZ,SK DISTRIBUCE: 
 
Jaroslav Dian 
Svazarmovská 1577 
75661 Rožnov pod Radhoštěm 
Česká republika 
+42(0)602 750 365 
+42(0)737 258 744 
jtmd@volny.cz 
jtmd.info@gmail.com 
www.jtmd.eu 
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