
Darmowe aktuali-
zacje – Najwięk-
sze pokrycie aut

WIEDZA PRAKTYCZNA | TPMS

W 2014 roku wraz ze zbliżającym się terminem 
wejścia nowego przepisu unijnego, dotyczącego m.in. 
obowiązkowego wyposażenia każdego nowego samochodu 
w system monitorowania powietrza w kołach, coraz więcej 
firm produkujących narzędzia związane z obsługą systemu 
TPMS zaczęło anonsować swoje produkty.

Waldemar Michałowski | FELGEO.PL

Głównymi producentami liczącymi się nie tylko na rynku 
europejskim okazały się m.in. Tecnomotor, ATEQ, Schrader, 
CUB Elecparts Inc., Bosch i Aligator. Firmy zaproponowały 
potencjalnym klientom urządzenia programujące oraz czuj-
niki monitorujące ciśnienie w oponach. Wraz z upływającym 
czasem do tego zestawu dołączyły wymienne zawory, na-
rzędzia do obsługi czujników oraz do niektórych urządzeń 
także moduł OBDII. 

Po kilku miesiącach pracy z urządzeniami monitorujący-
mi system TPMS można przedstawić ich wady oraz zalety. 
O ile możemy rozmawiać o uniwersalności wielu czujników 
zamiennych, o tyle nie ma to 100% przełożenia na progra-
matory. Większość z nich to urządzenia diagnozujące stan 
systemu kontroli ciśnienia w pojeździe, klonujące działające 
czujniki oraz tworzące nowe zamienne czujniki. Sprawa by-
łaby prosta, gdyby nie możliwość natknięcia się na zepsuty 
czujnik bądź czujnik z wyczerpaną baterią, z którego nie ma 
możliwości sczytania danych przy użyciu urządzenia. Tutaj 
niezbędną funkcją okazuje się możliwość ręcznego klono-
wania czujników. 

W taką funkcję nie zapomniała wyposażyć swojego 
urządzenia Sensor AID, tajwańska firma CUB Elecparts Inc. 
Okazało się to bardzo istotnym elementem stawiającym 
programator na początku listy urządzeń uniwersalnych. 
Proces ręcznego klonowania uszkodzonego czujnika za po-
mocą Sensor AID odbywa się w bardzo prosty sposób. Po 
aktywowaniu programatora, jak przy każdej innej czynności, 
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wybieramy producenta auta, markę oraz rocznik. Po wska-
zaniu opcji „Nowy czujnik” wchodzimy w pozycję „Ręczne 
kopiowanie”. Jeśli nie jesteśmy w stanie odnaleźć numeru 
ID czujnika, możemy wybrać opcję jego lokalizacji. Po wpi-
saniu zlokalizowanego numeru ID przyciskiem „Enter” auto-
matycznie programujemy sensor.

Opcja ręcznego klonowania ma zastosowanie jeszcze 
w jednym przypadku. Jeśli warsztat nie chce na razie inwe-
stować w zakup programatora, może swobodnie skorzystać 
z opcji zakupu czujników już zaprogramowanych, podając 
jedynie sprzedającemu numer ID czujnika, jaki ma zostać 
wgrany na nowy sensor.

Przy zakupie odpowiednich narzędzi do obsługi systemu 
monitorującego TPMS przez każdego potencjalnego klien-
ta zapewne zostaną wzięte pod uwagę wszystkie z możli-
wych im opcji wykorzystania urządzenia. Należy pamiętać, 
że taki zakup to długofalowa inwestycja, która nierzadko 
niestety, wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Większość właścicieli i pracowników serwisów ogumienia, 
poszukujących właściwego urządzenia do obsługi czujników, 
pyta nie tylko o zakres pokrycia pojazdów jeżdżących po na-
szych drogach, ale również o częstotliwość aktualizacji oraz 
jej koszt. Przyglądając się urządzeniom dostępnym na rynku, 
można dostrzec, że częstotliwość aktualizacji oraz ich koszt jest 
bardzo różny. W przypadku zagadnienia, jakim są aktualizacje, 
najważniejszym, na co należałoby zwrócić uwagę, jest czę-
stotliwość ich ukazywania się. Publikowane są one w różnych 

odstępach czasu, w niektórych urządzeniach średnio co 1-2 
miesiące (Sensor AID), w innych średnio co 3 miesiące (ATEQ 
VT56). Biorąc pod uwagę częstotliwość pojawiania się nowych 
modeli aut na rynku, im aktualizacje są częstsze, tym rzadziej 
zdarzy się sytuacja, że nie obsłużymy serwisowanego auta.

Drugą ważną sprawą jest liczba różnych czujników, jakie 
można zaprogramować za pomocą urządzenia. Niektórzy 
stwierdzą – im więcej, tym lepiej! Nie do końca jest to praw-
dą. Im więcej producentów czujników w jednym urządze-
niu, tym trudniej można trafić z aktualizacją bazy pojazdów. 
Każdy producent czujnika musi dostarczyć w określonym 
czasie taką bazę do producenta urządzenia. Dzięki temu, 
że programator Sensor AID oraz czujniki UNI-Sensor po-
chodzą od jednego producenta CUB Elecparts Inc., może 
on w każdej chwili wypuścić nową wersję oprogramowa-
nia z poprawą błędów i aktualizacją bazy danych. Nato-
miast pozostałe urządzenia niemające swoich czujników, 
programują czujniki innych producentów, tj. EZ-sensor,  
T-Pro, Aligator sens.it itd. Aktualizacje są cykliczne, czyli od 
3 do 6 miesięcy. Producenci czujników muszą dostarczyć 
odpowiednie oprogramowanie umożliwiające zrobienie 
aktualizacji danego czujnika w terminie określonym przez 
producenta urządzeń. Niedostarczenie tych danych lub do-
starczenie błędnych czy brakujących nie koliduje z bezpo-
średnim działaniem urządzenia, jednakże poprawki zostaną 
wprowadzone dopiero przy następnej aktualizacji. Kolejną 
sprawą może być fakt, że nie wszyscy producenci czujników 

Porównanie urządzeń do obsługi czujników TPMS CUB Sensor-AID ATEQ VT56 Tecnomotor TPM-02

Funkcje urządzeń

Klonowanie uszkodzonych/niedziałających czujników OEM   

Częstotliwość aktualizacji co ok. 1-2 miesiące co ok. 3 miesiące co ok. 3 miesiące

Średni koszt rocznych aktualizacji (zł) 0 ~ 549 ~ 999/~ 1499 (OBDII)

Cena netto urządzenia (zł) ~ 2760 ~ 3849 ~ 3049

Cena netto kabla OBDII (zł) ~ 960 ~ 1600 ~ 2849

Dodatkowy koszt w okresie 4 lat użytkowania (zł) 0 ~ 1647 ~ 2997/~ 4497 (OBDII)

Porównanie uniwersalnych czujników TPMS UNI-Sensor Ez-sensor Alligator sens.it

Możliwości techniczne

Pokrycie aut wyposażonych w czujniki TPMS ok. 95% ok. 90% ok. 90-95%

Częstotliwość pracy czujników 315/433 315/433 315/433

Zawór w zestawie   opcja dodatkowa

Anodowany zawór w standardzie (odporny na korozję)   

Dopasowanie do felg aluminiowych*
Grupa Alcar (AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO)

100% ~ 95% ~ 84%

Dopasowanie do felg aluminiowych*
Grupa UNIWheels (ATS, RIAL, ALUTEC, ANZIO)

100% ~ 97% ~ 97%

Dopasowanie do felg aluminiowych*
Brock, RC Design

100% ~ 99% ~ 98%

*Dopasowania stworzone przez producentów felg i popularność zmiennych czujników na rynku niemieckim
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dotrzymują terminu określonego przez producenta urzą-
dzenia. Skutkuje to brakiem aktualizacji danego czujnika  
w najnowszej bazie urządzenia (przykład – z 5 marek czujni-
ków obsługiwanych przez urządzenie najnowsza aktualiza-
cja będzie dotyczyła tylko 3).

Nie należy też lekceważyć kosztu rocznej aktualizacji. 
Wszystkie z urządzeń dostępnych na rynku oferują określo-
ny czas darmowego dostępu do aktualizacji, np.

 Bosch oferuje pół roku dostępu, następnie trzeba wyku-
pić subskrypcję/abonament;

 ATEQ oferuje na start 12 miesięcy, lecz po tym okresie 
należałoby wykupić subskrypcję/licencję, by mieć dostęp 
do aktualizacji.

dostrzec sporo różnic. Porównując choćby jedynie pokrycie 
popularnych modeli aut na rynku europejskim, tj. Audi, BMW, 
Citroën, Ford, Hyundai, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, 
Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SAAB,  Ško-
da, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo możemy na pierwszy 
rzut oka dostrzec, że część najnowszych modeli powyższych 
marek nie ma na listach czujnika EZ-sensor firmy Schrader,  
w przeciwieństwie do czujnika UNI-Sensor firmy CUB. Zada-
jąc sobie pytanie, jak odnieść się do przedstawianego pokry-
cia procentu aut, o którym informuje producent urządzenia, 
możemy potraktować to jako chwyt marketingowy. Przykła-
dowe auta, których nie ma na listach EZ-sensora, to:

 Audi – obsługiwane są tylko dwa starsze modele A6 
oraz A8;

 BMW – pokrycie tylko serii 3 (e46) oraz serii 5 (e39);
 Mitsubishi, Mazda, Mini, SAAB, Škoda, Suzuki – całkowi-

ty brak na liście.

W przypadku czujników wstępnie zaprogramowanych,  
a więc T-PRO czy HUF Intelisens,  najważniejsza jest nie tyle 
aktualizacja w samym urządzeniu, ale fizyczna możliwość do-
starczenia nowych czujników przez dystrybutora do serwisu. 
W związku z tym, że czujniki te maja już wgrane protokoły 
do określonych aut, to pojawienie się aktualizacji, wymaga 
wyprodukowania i dostarczenia na rynek następnej gene-
racji czujników, z wgranymi nowymi protokołami. Oznacza 
to, że aktualizacje w tych czujnikach będą pojawiały się naj-
rzadziej, pokrycie aut będzie stosunkowo zawsze najniższe.  
Z kolei dla serwisu trzymanie tych czujników na stanie gene-
ruje straty finansowe (starsze czujniki nie będą obsługiwały 
nowszych aut, więc będą traciły na wartości). Problem ten 
nie występuje przy czujnikach uniwersalnych (niezaprogra-
mowanych wstępnie), tj. czujnikach CUB, Schrader, Aligator. 
Najlepiej jednak wypadają tutaj czujniki CUB – UNI-Sensor. 
Mają one faktycznie pokrycie na poziomie 90-95% zależne 
tylko od aktualizacji urządzenia, gdyż są czujnikami uniwer-
salnymi. Firma, jako jedyna obecnie na rynku, dostarcza 
ofertę kompleksową (urządzenie + czujniki), obydwa pro-
dukty pochodzą od jednego producenta i są przez niego 
nadzorowane. Plan aktualizacji urządzeń marki CUB na rok 
2015 rozpisany jest z częstotliwością co 1-2 miesiące, gdzie 
np.  dla ATEQ VT56 i wszystkich czujników które obsługuje, 
aktualizacje wyjdą jedynie 4 w roku.

 Sensor AID do programowania czujników TPMS.

Najlepszym rozwiązaniem pod tym względem jest Sen-
sor AID marki CUB, który od samego początku oferuje zu-
pełnie darmowe aktualizacje, bez żadnych dodatkowych 
kosztów, tj. wykupienia licencji. Biorąc pod uwagę fakt, że 
częstotliwość aktualizacji programatora Sensor AID wynosi 
ok. co 1-2 miesiące i nie trzeba ponosić dodatkowych kosz-
tów związanych z przedłużeniem subskrypcji (licencji/abo-
namentu), możemy wnioskować, że programator ten jest 
najbardziej funkcjonalnym i uniwersalnym urządzeniem 
dostępnym obecnie na rynku.

Na koniec lutego 2015 roku przeprowadziliśmy analizę 
dotyczącą różnicy pokrycia pojazdów przez czujniki UNI-Sen-
sor oraz inne czujniki uniwersalne na rynku (m.in. czujniki fir-
my Schrader EZ-sensor). Okazało się, że nie każdy uniwersal-
ny czujnik oferuje to samo. Przyglądając się im bliżej, można 

16-calowe opony Falken ZIEX ZE914A – zarówno w wersji letniej, jak i Ecorun 
– trafią na fabryczne wyposażenie nowych modeli Volkswagena Passata. Ogu-
mienie charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, a model Ecorun gwarantuje 
dodatkowo mniejsze zużycie paliwa.
Opony trafią na wyposażenie Passata w wersji limuzyna i Variant.

Falken Tyre do Volkswagena
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