
Mějte své pneumatiky 
pod kontrolou. 
Vyhněte se problémům díky 
elektronickému monitorování 
pneumatik.

www.conticonnect.com
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Odstavení vozidla je skutečným problémem – elektronické 
monitorování pneumatik Vám zajistí vyšší ziskovost a rovněž 
vyšší bezpečnost Vašich vozidel. 

Problémy související s pneumatikami mohou způsobit prostoje 
užitkových vozidel. Starosti často začínají nepozorovaným únikem 
tlaku vzduchu a zůstane-li problém bez povšimnutí, může dojít 
k poškození nebo i zničení pneumatiky. Přejete-li si udržet Vaše 
podnikání pod neustálou kontrolou, mějte pod kontrolou i Vaše 
pneumatiky. 
 
ContiPressureCheck™ a ContiConnect™ Vám poskytnou 
přesné a aktuální informace a pomohou Vám vyhnout se 
neplánovaným prostojům, nebezpečným problémům a starostem 
s pneumatikami na cestách. 

Výzvami pro každého 
fleetového manažera jsou 
minimalizace prostojů 

a efektivní využití nákladů. 
Výzvu přijímáme.
Objevte výhody elektronického monitorování 
pneumatik užitkových vozidel.

Elektronické monitorování pneumatik
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Zvýšená bezpečnost, prodloužená životnost, jakož 
i mimořádně nízké náklady – elektronické monitorování 
pneumatik od Continentalu Vám umožňuje mít věci pod 
kontrolou. 

ContiPressureCheck™ poskytuje řidičům aktuální informace 
prostřednictvím neustálého sledování tlaku a teploty pomocí 
senzorů. V kabině systém zobrazuje řidiči aktuální údaje, a tak 
jej varuje dřív, než se stav stane kritickým. ContiPressureCheck™ 
je komplexní systém, určený jak pro samostatná vozidla, tak 
i soupravy vozidel, který lze integrovat do telematických řešení 
třetích stran. 

ContiConnect™ představuje novou, vyšší úroveň 
elektronického monitorování pneumatik. Schopnost systému 
zpracovávat data více vozidel umožňuje manažerům 
vozového parku přejít od náročného plošného manuálního 
měření a korekce tlaku v pneumatikách k potřebné korekci 
tlaku v pneumatikách identifikovaných systémem.

Vytvořili jsme je, 
abyste měli situaci 
pod kontrolou. 
V kabině vozidla či 

v celém vozovém 

parku.

Elektronické monitorování pneumatik
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Z nepozorovatelné ztráty vzduchu se může stát noční můra.

Ale žádný strach! Stačí věci řešit pohodlně.
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Zkonstruováno pro řidiče speciálních vozidel, 

nákladních vozidel

a pro Vás.
Monitorování pneumatik, stejně pružné jako Vaše podnikání.
Ať už máte jeden nakladač, nebo rozsáhlý vozový park nákladních 
vozidel, elektronické monitorování pneumatik systémy ContiConnect™ 
a ContiPressureCheck™ poskytuje řidičům, manažerům i servisním 
pracovníkům  všechno, co potřebují vědět k zajištění provozuschopnosti 
vozidel. Tyto systémy lze modulárně skládat a přizpůsobovat nejrůznějším 
požadavkům. 

BezPečnOst řidiče.
V kabině, právě včas.
Systém ContiPressureCheck™ neustále 
informuje prostřednictvím displeje 
v kabině (nebo androidového zařízení 
přes Bluetooth) a varuje dříve, než 
problém vznikne. 

OPtiMALizACe ŽiVOtnÍHO CYKLU. 
nejezděte nadoraz.
Podhuštěná nebo přehřátá pneumatika způsobuje téměř 90% 
všech defektů – optimalizujte proto životnost Vašich pneumatik 
pomocí jejich diagnostiky!

ŠPičKOVÝ VÝKOn. 
Provozuschopnost je to, co se počítá.
Minimalizace prostojů a servis pneumatik když 
je skutečně potřeba – to je to, co se počítá.

Elektronické monitorování pneumatik
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inteLigentnÍ PneUMAtiKA.
získejte přesný obraz.
S inteligentními pneumatikami získáte 
pohled dovnitř každé pneumatiky – tlak 
i teplota jsou neustále sledovány. Senzor je 
přímo nainstalován v nové sadě pneumatik 
anebo jej lze namontovat dodatečně, 
kdykoliv během provozu pneumatiky.

PřenOs dAt.
Podrobná diagnostika, elektronické zasílání.
Každá inteligentní pneumatika poskytuje tok mnoha 
informací – sledujte výkon pneumatiky online.

PALiVOVÉ HOsPOdÁřstVÍ.
snižujte náklady.
Minimálně pro úsporu paliva – správně nahuštěné 
pneumatiky snižují spotřebu paliva Vašeho 
vozového parku.

WeBOVÝ POrtÁL.
s přesností a postřehem. 
Podívejte se na reporty, analytické informace, sledujte 
výkonnost. Webový portál umožňuje pohodlné sledování 
stavu pneumatik zejména pro velké vozové parky. 

OPtiMALizACe údrŽBY.
zažeňte náklady na údržbu do úzkých.
Přejděte od manuálních kontrolních 
metod k cílené včasné údržbě 
jednotlivých vozidel nebo vozových 
parků.
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20% podhuštění pneumatiky snižuje 
životnost kostry o 30 %. 
Udržováním správného tlaku se snižuje 
opotřebení pneumatiky a maximalizuje se 
její provozuschopnost. 

Elektronické monitorování pneumatik
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senzor
Pneumatiky jsou považovány za jeden z největších výdajů 
vozového parku. Pro snížení těchto výdajů je nezbytné udržovat 
odpovídající úroveň huštění, což přispěje k nižšímu opotřebení 
dezénu a vícenásobnému protektorování kostry. Senzory od 
Continentalu jsou jádrem systému ContiPressureCheck™, jakož 
i systému ContiConnect™, neustále měří teplotu a tlak vzduchu uvnitř 
pneumatiky. Inteligentní pneumatiky lze získat přímo od výrobce 
nebo pneumatiku dodatečně upravit kdykoliv během provozu. 

Inteligentní pneumatika.  
senzor uvnitř. 
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elektronicky.  
A podrobně. 
řiďte si celý životní cyklus
Webový portál ContiConnect™ umožňuje 
manažerům vozových parků jednoduchým 
způsobem zaznamenávat varovné signály o nízkém 
tlaku, sledovat údaje v čase anebo prohlížet 
si podrobné zprávy a analytické informace. 
Je-li zjištěný nízký tlak nebo vysoká teplota 
v pneumatice v pneumatice, dostanete varovnou 
zprávu, abyste mohli problém proaktivně napravit. 

systém ContiConnect Yard™ zachycuje všechny 
informace, kdykoliv se Vaše automobily vrátí do depa. 
Yard Reader stanice v depu bezdrátově převezme data 
ze senzorů a přenese je na webový portál ContiConnect™ 
prostřednictvím mobilní sítě.

systém ContiConnect™ Live zajišťuje správci vozového 
parku údaje o tlaku a teplotě pneumatik v reálném čase 
prostřednictvím webového portálu bez ohledu na to, kde 
se vozidlo nachází.
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Modulární uspořádání.  
Má to smysl.

Je-li řeč o řízení životního cyklu 
pneumatiky, můžete se buď 
držet běžného programu údržby 
– a doufat, že všechno bude 
v nejlepším pořádku.

senzor

Instaluje se na vnitřní gumu pneumatiky.
Dostupný pro dodatečnou instalaci, 
anebo již jako vybavení pneumatiky 
od výrobce. 

Elektronické monitorování pneumatik
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speciální řešení monitorování pneumatik
Řešení elektronického monitorování pneumatik Continental lze 
rozdělit pro různé požadavky. Systémy ContiPressureCheck™ 
a ContiConnect™ mají modulový charakter – s různými komponenty, 
v závislosti například na tom, jak velký je Váš vozový park, a rovněž 
na požadavcích Vašeho podnikání.

Anebo odhalte výhody elektronického 
monitorování pneumatik a zajistěte si pro 
svůj vozový park maximální ziskovost!

Centrální řídící jednotkaYard reader stanice v depu

displej

Webový portál ContiConnect

Hand-Held tool

Zařízení CCU instalované na vozidle 
přijímá signály, vyhodnocuje data 
a zobrazuje stav pneumatiky na displeji 
anebo prostřednictvím telematického 
systému.

Přijímací jednotka, která bezdrátově 
přijímá data ze senzoru pneumatiky 
po návratu do depa.

Informace v reálném čase uvnitř kabiny 
řidiče.

Rozhraní webového prohlížeče umožňuje 
přístup k údajům, statistikám a reportům .

Používá se k nastavení systému 
a bezdrátové kontrole senzoru.
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ContiPressureCheck™ 
displej

Centrální řídící jednotka

senzor pneumatiky

inteligentní pneumatika

Hand-held tool

Yard reader stanice

telematický box

Bluetooth dongle

Kabely

integrovaná telematika 
ve vozidle – vlastní systém 
vozidla

integrovaná telematika ve vozidle –  
aplikace pro Android

ContiConnect™  
webový portál

integrace platformy třetí 
strany 

Elektronické monitorování pneumatik

Využijte  
své možnosti.

ContiPressureCheck™
Tlak a teplota pneumatik pro jednotlivá vozidla

single

Monitorování tlaku pneumatik samostatných 
vozidel, jež řidiči umožňuje kontrolovat tlak 
pneumatik na displeji.

 Nezbytné hardwarové příslušenství  Volitelné příslušenství

Monitorování tlaku pneumatik samostatných 
vozidel, jež lze integrovat do palubního 
(telematického) systému.

integrováno
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ContiPressureCheck™ 
displej

Centrální řídící jednotka

senzor pneumatiky

inteligentní pneumatika

Hand-held tool

Yard reader stanice

telematický box

Bluetooth dongle

Kabely

integrovaná telematika 
ve vozidle – vlastní systém 
vozidla

integrovaná telematika ve vozidle –  
aplikace pro Android

ContiConnect™  
webový portál

integrace platformy třetí 
strany 

Zajistěte si ideální řešení pro sledování stavu 
pneumatik od Continentalu.

ContiConnect™
Tlak a teplota pneumatik pro vozové parky

depo Přímé sledování

Řešení dálkového monitorování tlaku 
pneumatik souprav vozidel, jež se 
pravidelně vracejí na stejná vyhrazená 
místa.

Řešení pro dálkové monitorování tlaku 
pneumatik souprav vozidel bez ohledu 
na to, kde se nachází.
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