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Bluetooth 
bandenspannings
controlesysteem (TPMS) 
voor fietsen en e-bikes

Gemaakt door

•  Realtime waarschuwingen voor bandenspanning en 
temperatuur 

•  Bandenspanningscalculator waarmee u de optimale 
druk voor uw fiets kunt berekenen 

•  Aangepast en persoonlijke layout 

•  Navigatie en routetracking

Voordelen

AIRsistant
App

DUAL PACK SV / AV
Voor montage achteraf 

De doos bevat twee 
sensoren en twee 
ventielstelen met moeren 
voor vóór- en achterwiel, 
evenals gereedschap voor 
een eenvoudige installatie

SINGLE PACK SV / AV
Voor montage achteraf op 
drie wiel cargobikes of ter 
vervanging 

Doos bevat één sensor en 
één ventielsteel met moer 

SERVICEKIT SV / AV
Voor ventielvervanging 

Doos bevat één ventielsteel 
met moer
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Duurzame, lichtgewicht bandenspanningssensoren 
die op het ventiel worden gemonteerd, controleren 
de luchtdruk en de temperatuur van de fietsbanden 
en zenden realtimegegevens via energiezuinige 
Bluetooth-technologie naar het beschikbare 
fietsdisplay, een compatibele fietscomputer of een 
mobiele app (iOS of Android).

•  Veiliger rijden dankzij realtime 
bandenspanningscontrole met tijdige 
waarschuwingen 

• Doeltreffende bescherming tegen lekrijden 

•  Meer rijcomfort, groter accubereik en betere 
controle van de fiets

•  Minder beschadigingen aan band en velg, 
wat resulteert in besparingen en een langere 
levensduur van band en velg 

•  Nieuwe en gebruiksvriendelijke 
aansluitmogelijkheden door directe integratie in 
fietsdisplay/HMI en de mobiele app 

•  Digitale bandenspanningsmeter af te lezen in 
de app, voor mogelijke aanpassingen van de 
bandenspanning. 

M e e r  v e i l i g h e i d
M e e r  c o m f o r t

Het innovatieve Bluetooth- 
bandenspanningscontrolesysteem 

(TPMS) voor fietsen en e-bikes 
bewaakt de bandenspanning en de 

temperatuur van de fietsbanden, 
wat leidt tot een veiligere rit voor 

trekking-, city-, stadsfiets-, mountain- 
en cargobikes.

AV SET SV SET

Draai het nieuwe ventiel vast. Bij installatie zonder 
binnenband moet erop worden gelet dat de moer 
van het ventiel vast blijft zitten.

Monteer de moer.

Doe het ventieldopje erop.

Scan QR code om de 
sensor-installatievideo’s 
te bekijken

Snelle en eenvoudige installatie
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