
Majte svoje pneumatiky 
pod kontrolou. 
Vyhnite sa problémom vďaka 
elektronickému monitorovaniu 
pneumatík.

www.conticonnect.com
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Odstavenie vozidla je skutočným problémom – elektronické 
monitorovanie pneumatík vám zaistí vyššiu ziskovosť a taktiež 
vyššiu bezpečnosť vašich vozidiel. 

Problémy súvisiace s pneumatikami môžu spôsobovať vážne poruchy 
úžitkových automobilov. Starosti začínajú s nepozorovaným úbytkom 
tlaku vzduchu a  keď zostane problém bez povšimnutia, môže prísť 
k poškodeniu alebo i zničeniu pneumatiky. Preto keď si prajete, aby sa 
vaše podnikanie stále rozvíjalo, udržujte svoje pneumatiky v pohybe. 
 
ContiPressureCheck™ a ContiConnect™ vám poskytnú 
presné a aktuálne informácie – a pomôžu vám vyhnúť sa 
neplánovaným prestojom, nebezpečným problémom a starostiam 
s pneumatikami na cestách. 

Hlavná výzva fleetového 
manažéra je minimalizácia 
prestojov a efektívne využitie 

nákladov. 
Výzvu prijímame.
Objavte výhody elektronického monitorovania 
pneumatík úžitkových vozidiel.

Elektronické monitorovanie pneumatík
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Zvýšená bezpečnosť, predĺžená životnosť, ako aj 
mimoriadne nízke náklady – elektronické monitorovanie 
pneumatík od Continentalu vám umožňuje mať veci pod 
kontrolou. 

ContiPressureCheck™ poskytuje vodičom aktuálne informácie 
prostredníctvom stáleho sledovania tlaku a teploty pomocou 
senzorov. V kabíne systém zobrazuje vodičovi aktuálne 
údaje, a tak ho varuje skôr, ako sa stav stane kritickým. 
ContiPressureCheck™ je komplexný systém, určený vodičom 
jedného vozidla, ako aj celej súpravy, ktorý je možné inštalovať 
do telematických riešení tretích strán. 

ContiConnect™ predstavuje novú, vyššiu úroveň 
elektronického monitorovania pneumatík. Schopnosť systému 
prepojovať viacej vozidiel umožňuje manažérom vozového 
parku prejsť od zažitých nepružných manuálnych metód 
správy pneumatík k cielenej údržbe “in-time”. Všetky problémy 
sú po návrate do depa okamžite riešené.

Vytvorili sme ich, 
aby ste mali veci 
pod kontrolou. 
V kabíne vozidla či 

v celom vozovom 

parku.

Elektronické monitorovanie pneumatík
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Z nepozorovateľnej straty vzduchu sa môže stať nočná mora.

Ale žiaden strach! Stačí veci riešit pohodlne.
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Skonštruované pre nákladné automobily 

a špeciálne vozidlá.

A pre vás.
Monitorovanie pneumatík rovnako pružné ako vaše podnikanie.
Nech máte jeden bager alebo celý vozový park veľkých kamiónov, 
elektronické monitorovanie pneumatík systémami ContiConnect™ 
a ContiPressureCheck™ poskytuje vodičom, manažérom i pracovníkom 
vozových parkov všetko, čo potrebujú vedieť na zaistenie 
prevádzkyschopnosti vozidiel. Tieto systémy je možné modulárne skladať 
a prispôsobovať najrôznejším požiadavkám. 

BezPečnOsť VOdičA.
V kabíne, práve včas.
Systém ContiPressureCheck™ 
neustále informuje a varuje vodiča 
prostredníctvom displeja (alebo 
androidového zariadenia cez 
Bluetooth) v kabíne skôr, než problém 
vznikne. 

OPTiMALizáCiA ŽiVOTnéHO CYKLU 
nejazdite na doraz.
Podhustená alebo prehriata pneumatika spôsobuje takmer 
90 % všetkých defektov – optimalizujte preto životnosť vašich 
pneumatík pomocou ich diagnostiky!

ŠPičKOVÝ VÝKOn. 
Funkčnosť je to, čo sa počíta.
Maximalizácia funkčnosti a správy 
pneumatík – to, čo prináša zisk.

Elektronické monitorovanie pneumatík
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inTeLigenTná PneUMATiKA.
získajte presný obraz.
S inteligentnými pneumatikami získate pohľad 
do vnútra každej pneumatiky – tlak i teplota sú 
neustále sledované. Senzor je priamo nainštalovaný 
v novej sade pneumatík alebo je možné ho 
namontovať dodatočne, kedykoľvek v priebehu 
prevádzky pneumatiky.

PrenOs dáT.
Podrobná diagnostika, elektronické zasielanie.
Každá inteligentná pneumatika poskytuje tok množstva 
informácií – umožňuje odhaľovanie problémov v reálnom 
čase, po návrate do depa alebo “online”.

PALiVOVé HOsPOdársTVO.
znižujte náklady.
Minimálne pre úsporu paliva – správne 
spravované pneumatiky znižujú spotrebu 
pohonných hmôt vášho vozového parku.

WeBOVÝ POrTáL.
s presnosťou a postrehom. 
Pozrite sa na reporty, analytické informácie, sledujte 
výkonnosť. Webový portál umožňuje pohodlné sledovanie 
stavu pneumatík najmä pre veľké vozové parky. 

OPTiMALizáCiA údrŽBY.
zažeňte náklady na údržbu do úzkych.
Prejdite od manuálnych kontrolných 
metód k cielenej včasnej údržbe – či 
už jednotlivých vozidiel alebo celých 
súprav.
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20-percentné podhustenie pneumatiky 
znižuje životnosť kostry o 30 %. 
Udržiavaním správneho tlaku sa znižuje 
opotrebenie pneumatiky a maximalizuje sa 
jej prevádzkyschopnosť. 

Elektronické monitorovanie pneumatík
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spôsobilý na jazdu a odolný – senzor
Pneumatiky sú považované za jeden z najväčších výdavkov 
vozového parku. Preto ich udržiavanie pri správnych úrovniach 
hustenia umožní nižšie opotrebenie dezénu a vyššiu 
odolnosť kostry pre viacnásobné protektorovanie. Senzory 
od Continentalu sú jadrom systému ContiPressureCheck™, 
ako aj systému ContiConnect™, neustále merajú teplotu a tlak 
vzduchu vo vnútri pneumatiky. Inteligentné pneumatiky je 
možné získať priamo od výrobcu alebo ich dodatočne vybaviť 
senzormi. 

Inteligentná pneumatika.  
senzor vo vnútri. 
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elektronicky.  
A podrobne. 
riaďte si celý životný cyklus
Webový portál ContiConnect™ umožňuje 
manažérom vozových parkov jednoduchým 
spôsobom zaznamenávať varovné signály o nízkom 
tlaku, sledovať údaje v čase alebo prehliadať si 
podrobné správy a analytické informácie. Keď 
zistíte nízky tlak alebo vysokú teplotu v pneumatike, 
dostanete varovnú správu, aby ste mohli problém 
ihneď napraviť. 

systém ContiConnect Yard™ zachytáva všetky 
informácie, kedykoľvek sa vaše automobily vrátia do depa. 
Yard Reader stanica v depe bezdrôtovo preberie dáta zo 
senzorov a prenesie ich na webový portál ContiConnect™ 
prostredníctvom mobilnej siete.

systém ContiConnect™ Live zaisťuje správcovi 
vozového parku údaje o tlaku a teplote pneumatík 
v reálnom čase prostredníctvom webového portálu bez 
ohľadu na to, kde sa vozidlo nachádza.
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Modulárne usporiadanie.  
Má to zmysel.

Keď sa hovorí o riadení životného 
cyklu pneumatiky, môžete sa buď 
držať bežného programu údržby – 
a dúfať, že všetko bude v najlepšom 
poriadku.

senzor

Inštaluje sa na vnútornú gumu 
pneumatiky.
Dostupný ako dodatočne nainštalovaný, 
alebo ako vybavenie pneumatiky priamo 
od výrobcu. 

Elektronické monitorovanie pneumatík
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Modulárne usporiadanie.  
Má to zmysel.

Špeciálne riešenia monitorovania pneumatík
Řiešenie elektronického monitorovania pneumatík Continental je 
možné rozdeliť pre rôzne požiadavky. Systémy ContiPressureCheck™ 
a ContiConnect™ majú modulový charakter – s rôznymi 
komponentami, v závislosti napríklad od toho, ako veľký je váš 
vozový park, a taktiež od požiadaviek vášho podnikania.

Alebo objavujte poznatky elektronického 
monitorovania pneumatík a zaistite si pre 
svoj vozový park maximálnu ziskovosť!

Centrálna riadiaca jednotkaYard reader stanica v depe

displej

Webový portál ContiConnect

ručné zariadenie

Zariadenie CCU inštalované na vozidle 
prijíma signály, vyhodnocuje dáta 
a zobrazuje stav pneumatiky 
na obrazovke alebo prostredníctvom 
telematického systému.

Prijímacia jednotka, ktorá bezdrôtovo 
prijíma dáta zo senzora pneumatiky 
po návrate do depa.

Informácie v reálnom čase vo vnútri 
kabíny vodiča.

Rozhranie webového prehliadača 
umožňuje prístup k údajom, štatistikám 
a správam.

Používa sa na nastavenie systému 
a bezdrôtovú kontrolu senzora.
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ContiPressureCheck™ 
displej

Centrálna riadiaca 
jednotka

senzor pneumatiky

inteligentná pneumatika

Hand-held tool 

Yard reader stanica

Telematický box

Bluetoothový dongle

Káble

integrovaná telematika 
vo vozidle – vlastný 
systém vozidla

integrovaná telematika vo vozidle –  
aplikácia pre Android

ContiConnect™  
webový portál

integrácia platformy 
tretej strany 

Elektronické monitorovanie pneumatík

Využite  
svoje možnosti.

ContiPressureCheck™
Tlak a teplota pneumatík pre jednotlivé vozidlá

samostatné zariadenie

Monitorovanie tlaku pneumatík samostatných 
vozidiel, ktoré vodičovi umožňuje kontrolovať 
tlak pneumatík na displeji.

 Povinné hardvérové príslušenstvo  Voliteľné príslušenstvo

Monitorovanie tlaku pneumatík samostatných 
vozidiel, ktoré je možné zabudovať 
do palubného (telematického) systému.

integrované vo vozidle
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ContiPressureCheck™ 
displej

Centrálna riadiaca 
jednotka

senzor pneumatiky

inteligentná pneumatika

Hand-held tool 

Yard reader stanica

Telematický box

Bluetoothový dongle

Káble

integrovaná telematika 
vo vozidle – vlastný 
systém vozidla

integrovaná telematika vo vozidle –  
aplikácia pre Android

ContiConnect™  
webový portál

integrácia platformy 
tretej strany 

Zaistite si ideálne riešenie sledovania stavu 
pneumatík od Continentalu.

ContiConnect™
Tlak a teplota pneumatík pre súpravy vozidiel

depo Priame sledovanie

Riešenie diaľkového monitorovania 
tlaku pneumatík súprav vozidiel, ktoré 
sa pravidelne vracajú na rovnaké 
vyhradené miesta.

Riešenie pre diaľkové monitorovanie 
tlaku pneumatík súprav vozidiel bez 
ohľadu na to, kde sa nachádzajú. 



Continental Barum s.r.o.

Objízdná 1628

765 02 Otrokovice

11/2018

www.conticonnect.com

www.continental.sk


