
Padeda sutaupyti! 



Kas yra TPMS? 

•  TPMS – pada gų slėgio atavi o 
sistema. (angl. Tyre Pressure Monitoring 
System) Tai  evieliu ryšiu veikia tis 
prietaisas, skirtas matuoti ir pateikti 
i for a iją apie tra sporto prie o ės 
pada gų ūklę. 
 

• Sistema automatiškai ste i pada gų slėgį, 
te peratūrą. Tai padeda vairuotojui 
išve gti pavoji gų pada go s situa ijų. 



TPMS nauda 

1. Visada tiksli i for a ija apie pada gų ūklę – oro slėgį ir te peratūrą 

2. Mažes ės kuro są audos 

3. Su ažėjęs pada gų usidėvėji as 

4. Pagerėjęs tra sporto prie o ės valdo u as 

5. Su ažėjęs sta dy o kelias 

6. Su ažėjusi slydi o rizika 

Susipaži ki e plačiau.. 



Veikimo principas 

Kai siste a paste i eįprastą situa iją (per ažą ar per didelį slėgį ,  aukštą te peratūrą pada gose, 

usilpusią ateriją ir t.t.), ji perspėja vairuotoją vizuali iais ir garsi iais sig alais. 



Siste os auda tra sporto į o ė s 

Su kveži ių vairuotojai kartais patingi 

prisipūsti padangas iki reikia o slėgio.  

Dėl to reiso etu gali įvykti pada gos 
sprogi as, o tai jau gaišta as laikas ir 

patiriami nuostoliai.  

 

 

Įdiegus TPMS siste ą ir sujungus su GSM 

transporto sistema, transporto vadybininkas ar 

į o ės vadovas realiu laiku atys kiekvie o 
su kveži io, kuria e įdiegta TPMS siste a, 
pada gų ūklę – slėgį, te peratūrą. Tokiu ūdu 

us gali a išve gti e alo ių situa ijų. 



Siste os auda tra sporto į o ė s 



Siste os auda tra sporto į o ė s 



Pagri di iai tiesiogi ės siste os 
(TPMS) privalumai 

•Taupo Jūsų pi igus 

•Pageri a tra sporto prie o ės valdy ą 

•Su aži a sta dy o kelią 

•Su aži a akvapla avi o riziką 

•Su aži a pada gų dėvėji ąsi 

•Padidi a kuro audoji o efektyvu ą 

 



Pagrindiniai privalumai 

Naudoja i vidi iai ar išori iai davikliai 

Kuo skiriasi vidiniai ir išori iai davikliai? 

 

Pagrindinis skirtumas - montavimo tipas. Išori iai 
davikliai yra montuojami ant padangos ventilio išorėje, o 

vidiniai yra montuojami rato viduje. Išori ius daviklius 

sumontuoti yra greita ir paprasta. Tuo tarpu norint 

sumontuoti vidinius daviklius reikia nuimti ratą ir atlikus 

darbus jį subalansuoti. Vidiniai davikliai pateikia 

tikslesnius duomenis. Taip pat vidiniuose davikliuose 

montuojamos baterijos, kurių tarnavimo laikas, lyginant 

su išori ių daviklių, yra ilgesnis. 



Pagrindiniai privalumai 

Sensoriuose naudojamos ilgo veikimo baterijos 

(tokios, kaip ir širdies simuliatoriuose). 

Taip pat įdiegtos energijos taupymo funkcijos 

(judesio davikliai). 

Viduti iškai, sensorius veikia daugiau nei 6 

metus; 

Galima prijungti nuo 6 iki 22 daviklių; 

Daviklių galima įsigyti papildomai. 



Pagrindiniai privalumai 

Lengva instaliuoti 

Duo e is roda tis ekra ėlis audoja vidi ę į o tuotą 
ateriją, todėl jį gali a ešiotis. Nereikali gi jokie laidai. 

Su o tuoti vidi ius se sorius yra taip pat esudėti ga, 
tačiau reikali ga ui ti pada gą, o po atlikti rato 

ala savi ą. 



Pagrindiniai privalumai 

Greitas veikimas 
Sistema greitai atpažįsta visus se sorius ir prii a jų 

siu čia ą i for a iją apie pada gų ūklę 

Siste a apti ka oro utekėji ą, kol dar 
epadaryta žala. Nesvar u,  ar utekėji as 

staigus, ar lėtas. 

Lėto/greito slėgio 
ažėji o fiksavi as 

Paprasti paveikslėliai, le gva suprasti Aiškūs rod e ys 



TP-81 

•Siste a skirta išskirti ai 
su kveži ia s 

•Tinka 12-24V maitinimas 

•Galima matuoti 6-22 

pada gų slėgį ir te peratūrą 

•Duomenys pateikiami ekrane 

•Ekra as audoja įkrau a ą 
ateriją. 

 

 

 

Duo e is gali a perduoti į ko piuterį! 



TP-81 

•Siste a garsi iu ar a vizuali iu ūdu 
pra eša apie pada gų slėgio ir 
te peratūros pokyčius 

•Yra savitestavimo funkcija 

•Yra duo e ų perdavi o fu k ija per RS-

485 išvestį  

•Ekra ą gali a pritvirti ti a t prieki io 
stiklo, prietaisų skydelyje ar a ešiotis 

 

 

 

 

Parduodamas pagrindinis modulis su 

ekranu ir praplėtėjai. 



TP-81 

Kuo TP-81 duo e ų perdavi as į ko piuterį gali ūti audi gas? 

Sujungiant TP-81 ir tra sporto GSM siste ą, gali a pastoviai ste ėti e tik vie o 
su kveži io, et ir viso autoparko pada gų duo e is realiu laiku ko piuteryje. 



TPMS siste a padeda su aži ti vairuotojų 
a ipuliavi ą situa ija 

Transporto versle neretai pasitaiko situa ijų, 
kuomet, vairuotojų teigimu, dėl tam tikrų 

apliky ių buvo patirti didesni kaštai, pvz. 

sunaudota daugiau kuro. Kaip viena iš to 

priežasčių – netinkamas slėgis oro padangose. 

 

Kaip patikrinti, ar vairuotojas sako tiesą? 

 

Naudojant TPMS siste ą tai padaryti paprasta – 

transporto vadybininkas ar vadovas kompiuteryje 

visada mato,  kokia yra tikroji pada gų ūklė – 

slėgis kiekvienoje iš jų, te peratūra. Todėl 
manipuliuoti šiais duomenimis vairuotojas progos 

neturi. 

 



TP-81 

Vidi ių se sorių spe ifika ija: 
 

Veiki o įa pa: 2.2~3.6V 

 

Veiki o te peratūra: -40℃ ~ +125℃ 

 

Drėg ė:  0% ~ 100% 

 

Slėgio i tervalas: 0 ~ 14.0 Bar 

 

Temperatūros i tervalas:  -40℃ ~ +98℃ 

 

Slėgio tikslu as: ± 0.14 Bar 

 

Te peratūros tikslu as ±3℃ 



Kontaktai: 

Raudondvario pl. 234 

Kaunas, LT - 47158 

+370 37 777102 

info@kraitis.lt 

www.autokraitis.lt 
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