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Generalităţi
1

Generalităţi

1.1

Informaţii privind acest manual de instalare
Acest manual de instalare se adresează angajaţilor atelierelor,
care deţin cunoştinţe de specialitate despre sistemele electrice
ale autovehiculelor şi despre montarea pneurilor.
Cu condiţia cunoaşterii conţinutului acestui manual, sistemul
ContiPressureCheckTM (sistemul CPC) poate fi instalat pe autovehicule utilitare.
Pentru punerea în funcţiune a sistemului este necesar un instructaj special efectuat de personalul de specialitate al firmei Continental Reifen Deutschland GmbH sau al executanţilor acesteia.
Prezentul manual de instalare reprezintă un ajutor esenţial pentru instalarea reuşită şi sigură a sistemului. El conţine indicaţii
importante, pe baza cărora sistemul poate fi instalat şi exploatat
în siguranţă şi în mod corect. Respectarea manualului ajută la
evitarea pericolelor şi la creşterea fiabilităţii şi a duratei de viaţă
a sistemului; în ciuda acestui lucru nu poate înlocui instructajul
special menţionat mai sus.
Manualul de instalare trebuie păstrat întotdeauna în imediata
apropiere a locului de muncă. Manualul trebuie citit şi respectat
de către toate persoanele însărcinate cu
●● montarea,
●● punerea în funcţiune,
●● deservirea
●● şi/sau diagnoza
sistemului.
Respectaţi indicaţiile conţinute în acestea - mai ales indicaţiile de
siguranţă.
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1.2

Limitarea răspunderii
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune şi deranjamente funcţionale cauzate de
■■ nerespectarea acestui manual de instalare,
■■ utilizare necorespunzătoare,
■■ utilizarea de personal necalificat sau necalificat suficient şi
neinstruit suficient pentru sarcinile specifice respective,
■■ instalare defectuoasă,
■■ neutilizarea de piese de schimb şi de accesorii originale,
■■ modificări şi transformări tehnice,
■■ nerealizarea controlului vizual prescris (vezi capitolul „5.5
Control final al îmbinării lipite a suportului senzorului de
pneuri“) după montarea senzorului pentru pneuri.

1.3

Explicarea simbolurilor
În acest manual de instalare avertismentele sunt marcate suplimentar cu simboluri de avertizare. În acest manual de instalare
se folosesc următoarele simboluri de avertizare:
Simbol

Semnificaţie
Avertisment general
Pericol din cauza curentului electric
Pericol din cauza substanţelor dăunătoare pentru sănătate sau iritante
Indicaţii generale şi sfaturi utile privind
manipularea
Indicaţie privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului la eliminarea
ca deşeu
Componentele electrice/electronice
marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate în gunoiul menajer normal.
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1.4

Abrevieri
În acest manual de instalare se folosesc următoarele abrevieri:
Abreviere
ADR

ATL
CAN
CCU

Semnificaţie
Acord european privind transportul rutier
internaţional de mărfuri periculoase (Accord
européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route)
Identificare automată a remorcii
(Auto-Trailer-Learning)
Magistrală de date pentru comunicarea între
sistemele autovehiculelor (Controller Area
Network)
Unitate de comandă centrală (Central Control
Unit)

CPC

ContiPressureCheckTM

DTC

Mesaj de eroare (Diagnostic Trouble Code)

GND

Masă (Ground)

HHT

Cititor portabil (Handheld Tool)

IGN

Aprindere (Ignition)

VU

Autovehicule utilitare

RSSI

Putere de transmisie a senzorilor pentru
pneuri
(Received Signal Strength Indicator)

ID senzor
StVZO

Număr de identificare senzor
Cod de înmatriculare în circulaţia rutieră

SWE

Identificare automată a schimbării roţii
(Single Wheel Exchange)

U-bat

Tensiunea bateriei
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1.5

Indicaţii de avertizare
În prezentul manual de instalare se folosesc următoarele avertismente:
AVERTISMENT
Un avertisment cu acest grad de gravitate
marchează o situaţie periculoasă.
Dacă situaţia periculoasă respectivă nu este
evitată, aceasta poate duce la accidentări grave.
►► Urmaţi instrucţiunile din acest avertisment,
pentru a evita vătămările corporale grave.

ATENŢIE
Un avertisment cu acest grad de gravitate marchează o posibilă situaţie periculoasă.
Dacă situaţia periculoasă respectivă nu este
evitată, aceasta poate duce la accidentări.
►► Urmaţi instrucţiunile din acest avertisment,
pentru a evita vătămările corporale.

ATENŢIE
Un avertisment cu acest grad de gravitate
marchează o posibilă daună materială.
Dacă situaţia respectivă nu este evitată, pot
surveni daune materiale.
►► Urmaţi instrucţiunile din acest avertisment,
pentru a evita daunele materiale.

NOTĂ
►► O indicaţie marchează informaţii suplimentare, importante pentru continuarea lucrărilor
sau care uşurează etapa de lucru descrisă.
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1.6

Drept de autor
Acest manual de instalare şi toate documentele livrate împreună
cu acest sistem sunt protejate prin legislaţia privind drepturile de
autor.
Multiplicarea completă sau parţială a acestei documentaţii fără
aprobarea expresă a firmei Continental Reifen Deutschland
GmbH este interzisă.

1.7

Dispoziţii privind garanţia
Se aplică „Condiţiile generale de afaceri Continental AG“ valabile
la momentul respectiv, cu excepţia posibilelor convenţii contractuale diferite.
Versiunea cea mai actuală este disponibilă la distribuitorul dvs.
CPC.

1.8

Adresa producătorului
Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

www.contipressurecheck.com

1.9

Serviciu clienţi
Dacă aveţi întrebări tehnice despre sistem, vă rugăm să vă adresaţi distribuitorului CPC sau atelierului autorizat care a instalat
sistemul CPC.
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2

Siguranţa

2.1

Generalităţi
Acest capitol oferă indicaţii importante cu privire la toate aspectele relevante pentru siguranţă.
Pe lângă indicaţiile de siguranţă generale cuprinse în
acest capitol, în fiecare capitol cu instrucţiuni de operare există
alte indicaţii de siguranţă relevante pentru capitolul respectiv.
Pericolele care pot interveni într-o etapă anume de operare sunt
descrise înainte de etapa de operare respectivă.
AVERTISMENT
Pericol din cauza nerespectării indicaţiilor de
siguranţă!
Dacă nu se respectă indicaţiile de siguranţă şi de
operare enumerate în acest manual de instalare,
pot interveni pericole considerabile.
►► Respectaţi avertismentele şi indicaţiile enumerate aici.

2.2

Interdicţia de a realiza transformări
Realizarea oricăror transformări şi modificări la sistem este interzisă.
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daunele care rezultă din transformările neautorizate.
Dacă totuşi devine necesară realizarea de transformări sau modificări la sistem, contactaţi producătorul.
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2.3

Utilizare conformă
Acest sistem este conceput exclusiv pentru măsurarea presiunii
din pneuri şi a temperaturii interioare a pneurilor, precum şi pentru transmiterea valorilor la o unitate de evaluare externă, prin
radio.
Orice altă utilizare sau o utilizare care depăşeşte acest cadru este
considerată neconformă.
AVERTISMENT
Pericol din cauza utilizării neconforme!
Orice altă utilizare şi/sau o utilizare a sistemului
CPC care depăşeşte cadrul utilizării conforme
poate duce la situaţii periculoase.
►► Utilizaţi sistemul CPC exclusiv conform
destinaţiei.
►► Respectaţi toate datele din acest manual de
instalare.
Pretenţiile de orice fel pentru daune survenite în urma utilizării
neconforme sunt excluse.
Riscul este suportat exclusiv de către utilizator.

2.3.1

Utilizarea senzorilor pentru pneuri
Exploatatorul trebuie să se asigure că pneurile în care se află
senzori sunt utilizate numai la autovehicule la care se garantează
monitorizarea prin sistemul CPC.
Dacă nu este garantată o monitorizare tehnică permanentă,
exploatatorul trebuie să se asigure că starea senzorului pentru pneuri este verificată periodic, cel mai târziu la intervale de
20 000 km (12 425 mile).
În cazul în care pneurile se utilizează ulterior la autovehicule la
care nu se garantează monitorizarea, în prealabil senzorii trebuie
îndepărtaţi din pneuri.
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2.4

Indicaţii fundamentale de siguranţă
La instalarea sistemului, respectaţi următoarele indicaţii de prevenire a accidentelor:
■■ Respectaţi indicaţiile de siguranţă ale producătorului autovehiculului.
■■ Înainte de ridicarea autovehiculului, luaţi toate măsurile
necesare, de exemplu împotriva deplasării accidentale de
pe loc.
■■ Respectaţi normele de protecţie a muncii valabile în ţara
respectivă.
■■ Lumina la locul de muncă trebuie să fie suficientă.
■■ Locul de muncă şi aparatele utilizate trebuie să fie în stare
curată şi ireproşabilă.
■■ Componentele defecte se vor înlocui numai cu piese de
schimb originale. Numai dacă se utilizează piese de schimb
originale se garantează îndeplinirea standardelor de siguranţă.
■■ În timpul utilizării sistemului CPC, verificaţi periodic toate
îmbinările filetate şi fişabile.

2.5

Pericole speciale
ATENŢIE
Pericol de scurtcircuit!
La toate lucrările efectuate la sistemul electric al
autovehiculului există pericol de scurtcircuit.
►► Respectaţi indicaţiile de siguranţă ale producătorului autovehiculului.
►► Înainte de decuplarea bornelor de conexiune
de la baterie, opriţi toţi consumatorii electrici.
►► Decuplaţi borna minus înainte de a decupla
borna plus.
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■■ Nu îndoiţi cablurile şi nu le pozaţi trăgând de ele sau peste
muchii ascuţite.
■■ Nu instalaţi cabluri în zona pieselor rotative, mobile sau
fierbinţi.
■■ Pentru cabluri respectaţi o rază de îndoire mai mare de 15
mm (0.6 inch); pentru ţeava ondulată o rază de îndoire mai
mare de 35 mm (1.38 inch).
■■ În privinţa îmbinărilor cu fişă, asiguraţi-vă că sunt curate,
uscate şi, după fişare, complet blocate.
■■ La maxim 10 cm (3,94 inch) înainte şi după fiecare îmbinare
cu fişă, fixaţi în mod adecvat fasciculul de cabluri respectiv.
■■ La orificiile pentru trecerea cablurilor din cabina şoferului,
precum şi din cutia de siguranţe şi panoul de distribuţie,
aveţi grijă ca acestea să prezinte o etanşare sigură.
■■ Pentru scoaterea izolaţiei cablurilor şi montarea de papuci
de cabluri, utilizaţi numai scule adecvate.
■■ Instalarea sistemului CPC la autovehicul (mai ales la conectarea la alimentarea cu tensiune) nu trebuie să influenţeze
funcţionalitatea altor sisteme ale autovehiculului (cum sunt
de exemplu instalaţia de frânare sau instalaţia de iluminat).
■■ Particularitate la autovehiculele destinate transportului de
mărfuri periculoase (ADR):
Dacă sistemul CPC este instalat pe un autovehicul destinat
transportului de mărfuri periculoase (ADR) şi rămâne activat
în ciuda faptului că cheia este scoasă din contact, în caz
de defecţiune nu se poate exclude o reacţie cu produsele
periculoase respective din cauza formării de scântei, a altor
surse de aprindere sau similar.
Acest lucru poate duce la accidente şi la răniri grave.
–– Din acest motiv trebuie să vă asiguraţi că alimentarea cu
tensiune a sistemului CPC este dezactivată atunci când
autovehiculul este oprit (de ex. cheia este scoasă din
contact).
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2.6

Cerinţe privind personalul
AVERTISMENT
Pericol de accidentare în cazul calificării insuficiente.
Manipularea necorespunzătoare poate duce la
vătămări corporale şi la daune materiale considerabile.
►► Toate activităţile se vor realiza numai de către
personal special calificat.
În acest manual de instalare se menţionează următoarele calificări:
■■ Personalul de specialitate
este capabil, având în vedere calificarea sa profesională, cunoştinţele şi experienţa sa, precum şi prevederile aplicabile,
să execute lucrările care i se încredinţează, precum şi să
identifice şi să evite posibilele pericole.
Instalarea sistemului se va face exclusiv de către personal calificat pentru această activitate şi care deţine cunoştinţe despre
sistemele electrice ale autovehiculelor şi despre montarea pneurilor.
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2.7

Echipament individual de protecţie
AVERTISMENT
Pericol de accidentare din cauza echipamentului de protecţie necorespunzător sau a lipsei
acestuia!
La instalare este necesară purtarea echipamentului individual de protecţie, pentru a reduce
pericolele pentru sănătate.
►► În timpul instalării purtaţi echipamentul de
protecţie necesar pentru lucrarea respectivă.
►► Respectaţi indicaţiile afişate în zona de lucru
în legătură cu echipamentul individual de
protecţie.
În timpul instalării purtaţi următorul echipament de protecţie:
Simbol

Semnificaţie
Purtaţi ochelari de protecţie.

Purtaţi mânuşi de protecţie.

Purtaţi încălţăminte de siguranţă.
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3

Date tehnice
NOTĂ
►► Toate componentele care trebuie integrate
în autovehicul sunt concepute pentru un
interval de temperaturi de lucru de la -40 °C
până la 85 °C (-40 °F până la 185 °F). Dacă
temperaturile reale nu se înscriu în intervalul
prescris, acest lucru se semnalează la nivelul
componentei respective.

3.1

Senzor pneuri
Dimensiuni (L x l x Î)
Greutate
Frecvenţa de transmisie
Frecvenţa de recepţie
Durata de viaţă tipică* a bateriei
montate în poziţie fixă, cca.
Interval de măsurare temperatură
Interval de măsurare temperatură (rel.)

38 x 28 x 22
1.5 x 1.1 x 0.87
26
0,92
433,92

mm
inch
g
oz
MHz

125
6

kHz
ani

sau
600 000
372 820
-40 până la 120
-40 până la 248
0 până la 12
0 până la 173

km
mile
°C
°F
bar
psi

* O temperatură interioară ridicată a pneurilor (cauzată, de exemplu, de o temperatură ambientală ridicată, de subpresiune, etc.) poate duce, pe termen lung, la
scurtarea duratei de viaţă a bateriei.
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3.2

Unitate de comandă centrală

Tensiune de conectare
Frecvenţa de recepţie

433,92

MHz

10

cicluri

90 x 42 x 28
3.54 x 1.65 x 1.1
44
1.55
433,92

mm
inch
g
oz
MHz

10

cicluri

Greutate

Cicluri de conectare min.

3.3

mm
inch
g
oz
V

165 x 121 x 65
6.5 x 4.76 X 2.56
390
13,76
12/24

Dimensiuni (L x l x Î)

Receptor suplimentar (opţional)
Dimensiuni (L x l x Î)
Greutate
Frecvenţă
Cicluri de conectare min.
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3.4

Display
117 x 107 x 40
4.60 x 4.21 x 1.57
240
8.47
12/24

mm
inch
g
oz
V

Fişă diagnoză

100

cicluri

Fişă alimentare

10

cicluri

5

cicluri

Interval de temperaturi de lucru

-40 până la 85
-40 până la 185

°C
°F

Lizibilitatea afişajului fără limitări

-20 până la 80
-4 până la 176

°C
°F

Dimensiuni (L x l x Î)
Greutate
Tensiune de conectare
Cicluri de conectare min.

Cicluri de conectare min.
Placă de îmbinare suport display
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3.5

Cititor portabil
Dimensiuni (L x l x Î)
Greutate
Tensiune de conectare
încărcător
Frecvenţa de transmisie

mm
inch
g
oz

220/110

V

125

kHz

Frecvenţa de recepţie
Număr min. de cicluri de conectare pentru cablul de diagnoză:

433,92

MHz

Fişă pentru cititorul portabil

1.000

cicluri

100

cicluri

-10 până la 50
14 până la 122
-40 până la 85
-40 până la 185

°C
°F
°C
°F

140 x 140 x 160
5.51 x 5.51 x 6.3
115
4.06
12/24

mm
inch
g
oz
V

100

cicluri

Toate cele 3 fişe pentru componentele autovehiculului
Interval de temperaturi de lucru
Interval de temperaturi de
depozitare

3.6

160 x 90 x 38
6.3 x 3.54 x 1.5
750
26.46

Indicator de control al presiunii
Dimensiuni (L x l x Î)
Greutate
Tensiune de conectare
Cicluri de conectare min.
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4

Structură şi funcţionare

4.1

Descrierea funcţionării
Sistemul ContiPressureCheckTM (sistemul CPC) permite monitorizarea permanentă a presiunii şi a temperaturii din pneuri. Statutul este afişat pe display. În cazul scăderii presiunii unui pneu,
şoferul primeşte imediat un avertisment corespunzător.
Sistemul de bază este alcătuit dintr-un display, o unitate de comandă centrală (Central Control Unit - CCU) şi din senzorii pentru
pneuri. Fiecare senzor fixat pe partea interioară a pneurilor transmite datele detectate la unitatea de comandă centrală, prin intermediul unui semnal radio. Aceste date analizate sunt la rândul lor
transmise la display-ul din cabina şoferului, prin magistrală. Şoferul poate vizualiza oricând informaţiile dorite şi poate fi oricând
la curent cu temperatura şi presiunea din pneuri. Dacă valorile
afişate diferă de valoarea programată/de valorile nominale aferente, pe display se afişează imediat un avertisment.

4.2

Privire de ansamblu

3
4
1

1

1 1

2

1
1

PRESSURE

(BAR)

9.0

7.5

1

2

9.0

7.5

7.5

7.5

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

3

1

Senzor pneuri

2

Unitate de comandă centrală (Central Control Unit - CCU)

3

Display

4

Receptor suplimentar
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4.3

Senzor pneuri
Senzorul pentru pneuri conţine un senzor de presiune, un senzor
de temperatură, un senzor de acceleraţie, un circuit pentru evaluare, un radioemiţător şi o baterie litiu-ion. Unitatea este turnată
într-o carcasă din material plastic şi se montează într-un suport
pentru senzorul de pneuri.
Suportul pentru senzorul de pneuri se fixează pe stratul interior
al pneului (pentru aceasta vezi capitolul „5.4 Montarea senzorului de pneuri“).

3

1 4 2 3

1

Senzor pneuri

2

Suport pentru senzor de pneuri

3

Direcţia de rotaţie a pneului

4

Trimestrul şi anul fabricaţiei
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NOTĂ
►► Durata de viaţă a bateriei este, în condiţii de
funcţionare normale, de circa 6 ani, respectiv
600 000 km (372 820 mile) (vezi şi capitolul
„3.1 Senzor pneuri“).
►► Dacă bateria este consumată, pe display se
afişează avertizarea „LIPSĂ SEMNAL“. Întrucât
această avertizare poate avea şi alte cauze,
trebuie verificat statutul bateriei cu cititorul
portabil la senzorul de pneu. Dacă se afişează
statutul „Baterie SLABĂ“, senzorul de pneu
trebuie înlocuit cu unul nou.
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4.4

Unitate de comandă centrală (Central Control Unit - CCU)
Datele detectate de senzorul pentru pneuri se transmit prin radio
unităţii de comandă centrală.
Legăturile radio sunt stabilite printr-o antenă integrată în carcasa
unităţii de comandă care asigură recepţia fără perturbaţii a semnalelor de presiune şi temperatură de la toţi senzorii pneurilor.
Unitatea de comandă centrală este adecvată pentru funcţionarea la 12/24 volţi.
Montarea unităţii centrale de comandă se face într-o poziţie
centrală de pe şasiul autovehiculului, aşa încât să se garanteze
o legătură radio ireproşabilă cu senzorii pentru pneuri. Pentru o
bună legătură radio trebuie utilizate suporturi speciale (vezi capitolul „4.7 Suport“).
Unitatea de comandă centrală pentru automotor, remorcă şi autobuz este disponibilă în două variante:
●● Unitate de comandă cu fişă neagră:
fără comanda indicatorului de control al presiunii
●● Unitate de comandă cu fişă gri:
cu comanda indicatorului de control al presiunii

1

2

1

Carcasă

2

Fişă de conexiune

Sistemul poate administra până la 24 de senzori pentru pneuri
per unitate de comandă. Erorile apărute în timpul funcţionării
sunt salvate în sistemul electronic, în scopuri de diagnoză.
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4.5

Receptor suplimentar (opţional)
Un receptor suplimentar este necesar în caz de:
■■ distanţe mai mari (de la cca. 4 m (4,4 yd)) între pneuri şi
unitatea de comandă centrală.
■■ supraveghere directă a remorcii (numai remorca este echipată cu senzori pentru pneuri).
■■ autovehicule cu mai mult de 2 osii.
■■ autobuze.

1

2

1

Carcasă

2

Fişă de conexiune

3

Protecţie anti-şoc

3

Receptorul suplimentar trebuie utilizat întotdeauna cu protecţia
anti-şoc.
NOTĂ
În cazul în care nu se utilizează protecţia anti-şoc
►► utilizarea sistemului ContiPressureCheckTM
pentru transporturi de mărfuri periculoase
este interzisă (vezi capitolul „14.3 ADR“).
►► sunt posibile deteriorări ale receptorului
suplimentar.
►► se micşorează zona de recepţie a receptorului suplimentar.
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4.6

Display
Pentru afişarea informaţiilor despre pneuri, se montează un display în cabina şoferului. Acest lucru este valabil numai pentru autocamioane şi autobuze, nu şi pentru remorci.

1

2

3

4

1

Tasta SET: Comutare între fereastra autovehiculului şi
setări

2

Tasta
: Navigare între punctele din meniu şi mesajele
de avertizare

3

Tasta OK: Confirmarea punctului din meniu selectat

4

Tasta
: Comutare între afişajul presiunii de umflare
şi afişajul temperaturii

Pe partea posterioară se află mufele de conexiune pentru:
●● Alimentare şi comunicare
●● Cablu de diagnoză
NOTĂ
►► Cititorul portabil lucrează în condiţii de siguranţă în intervalul de temperaturi de la –20 °C
până la 80 °C (-4 °F până la 176 °F). La temperaturi mai mici de –20 °C (-4 °F) sau mai mari
de 80 °C (176 °F), afişajul poate fi afectat.
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4.7
4.7.1

Suport
Suport pentru unitatea de comandă centrală
Pentru fixarea unităţii de comandă centrală de şasiul autovehiculului este necesar un suport special, pentru a asigura o bună
legătură radio.
NOTĂ
►► Şuruburile, şaibele-suport şi piuliţele pentru
fixarea unităţii de comandă centrală de suport sunt conţinute în kitul de montaj.
►► Şuruburile pentru montarea de şasiu nu sunt
conţinute în kitul de montaj.

4.7.2

Suport pentru receptor suplimentar (opţional)
Pentru fixarea receptorului suplimentar (şi a protecţiei anti-şoc
aferente) de şasiul autovehiculului este necesar un suport special, pentru a asigura o bună legătură radio.
NOTĂ
►► Şuruburile pentru montarea de şasiu nu sunt
conţinute în kitul de montaj.
►► Trebuie utilizat suportul original, pentru că
receptorul şi sistemul de fixare a protecţiei
anti-şoc sunt adaptate la suport.
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4.8

Cablare autocamion/autobuz - receptor suplimentar
Conectarea sistemului la cablurile autovehiculului se face la autocamion/autobuz în două etape:
■■ Fascicul de cabluri C:
Fasciculul de cabluri C conţine legătura între unitatea de
comandă centrală şi un punct de distribuţie situat în apropierea postului şoferului. Această secţiune este protejată
împotriva stropilor de apă, aşa încât să poată fi pozată în
exteriorul autovehiculului.
■■ Fasciculele de cabluri A şi B:
Fasciculele de cabluri A (cu siguranţă integrată) şi B sunt
concepute exclusiv pentru spaţiul interior. Un set de cabluri
către display (fasciculul de cabluri B) şi un set de cabluri cu
capetele libere pentru conectarea la tensiunea de alimentare a autovehiculului (fasciculul de cabluri A).
Cablu adaptor pentru receptorul suplimentar:
■■ Fascicul de cabluri D:
Legarea receptorului suplimentar (opţional) de unitatea de
comandă centrală se face prin fasciculul de cabluri D.
Principiul de bază al cablării la autocamion/autobuz cu receptor
suplimentar este reprezentat în următoarea figură:
B

C

2
1

4

A

D

3

5

1

Display

2

Unitate de comandă centrală (Central Control Unit - CCU)

3

Receptor suplimentar

4

Alimentare cu tensiune (cutie de siguranţe)

5

Siguranţă ATO 1 amper - se poate înlocui
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4.9

Indicator de control al presiunii remorcă/semiremorcă
Remorca/semiremorca poate fi exploatată cu o unitate de comandă centrală separată, independent de vehiculul tractor. În
acest caz se montează un indicator de control al presiunii pe exteriorul remorcii.
O posibilă poziţionare a indicatorului de control al presiunii este
reprezentată în figura următoare:

NOTĂ
►► Începând de la o viteză de 110 km/h
(70 mph) vizibilitatea indicatorului de control
al presiunii poate fi limitată.
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4.10 Cablare remorcă/semiremorcă
■■ Fascicul de cabluri F + G:
Fasciculul de cabluri F + G uneşte unitatea de comandă
centrală cu alimentarea cu tensiune a autovehiculului (derivaţia F) şi conexiunea pentru cititorul portabil/indicatorul de
control al presiunii (derivaţia G).
■■ Fascicul de cabluri H (opţional):
Legarea receptorului suplimentar (opţional) de unitatea de
comandă centrală se face prin fasciculul de cabluri H.
Principiul de bază al cablării la remorcă/semiremorcă cu receptor
suplimentar este reprezentat în următoarea figură:

H
4

1
F+G
2
F+G

3
5

1

Indicator de control al presiunii

2

Unitate de comandă centrală

3

Alimentare cu tensiune (panou de distribuţie)

4

Receptor suplimentar

5

Siguranţă ATO 1 amper - se poate înlocui (conţinută în
kitul de montaj)
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4.11 Cititor portabil, cablu de diagnoză
După instalarea sistemului are loc iniţializarea acestuia, cu ajutorul cititorului portabil.

1

2

1

Conexiune pentru cablul încărcătorului

2

Conexiune pentru cablu USB şi cablu de diagnoză

Cititorul portabil este conectat la display, respectiv la fişa de
diagnoză a remorcii prin intermediul cablului de diagnoză. Pe
carcasa display-ului şi a cititorului portabil se află câte o mufă
de conexiune. Fişa de diagnoză a remorcii este fişa de contact a
indicatorului de control al presiunii (vezi derivaţia G a fasciculului
de cabluri F+G).
NOTĂ
►► Cititorul portabil lucrează în condiţii de
siguranţă în intervalul de temperaturi de la –
10 °C până la 50 °C (14 °F până la 122 °F). La
temperaturi mai mici de – 10 °C (14 °F) sau
mai mari de 50 °C (122 °F), afişajul şi puterea
de transmisie pot fi afectate.
►► Indicaţii detaliate de operare
pentru cititorul portabil sunt disponibile la
adresa
www.contipressurecheck.com în manualul
cititorului portabil.
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4.12 Piese de schimb
Lista cu piesele de schimb disponibile şi numerele de articol aferente este disponibilă la distribuitorul dvs. CPC sau la atelierele
partenere CPC.
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5

Montare

5.1

Set de livrare
NOTĂ
►► Verificaţi tot setul de livrare pentru a stabili
dacă este complet şi dacă există daune
vizibile.
►► După livrarea sistemului, notaţi pe certificatul
de predare-primire eventualele defecţiuni
cauzate de ambalarea defectuoasă sau de
transport şi anunţaţi-vă imediat distribuitorul.

5.2

Eliminarea ca deşeu a ambalajului
Ambalajul protejează sistemul de daunele care pot apărea în
timpul transportului. Materialele ambalajului sunt selectate după
criterii ecologice şi de facilitare a eliminării, fiind, prin urmare, reciclabile.
Reintroducerea ambalajului în circuitul materialelor economiseşte materii prime şi reduce cantitatea de deşeuri. Materialele
ambalajului care nu mai sunt necesare trebuie eliminate conform
normelor valabile la nivel local.
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5.3

Indicaţii generale
Pentru o montare rapidă şi pentru evitarea erorilor, trebuie respectată neapărat succesiunea etapelor de montaj descrise în
cele ce urmează.
NOTĂ
►► Sistemul CPC trebuie montat cel târziu la 2
ani după ambalarea kitului, din cauza îmbătrânirii materialelor plastice (mai ales a suportului senzorului şi a indicatorului de control
al presiunii), precum şi din cauza duratei de
depozitare a bateriilor senzorului pentru
pneuri înainte de utilizare (durata de viaţă
în funcţiune) (data ambalării este trecută pe
eticheta autocolantă a kitului).
►► Pentru adezivul Cyberbond 2250 perioada
de valabilitate este mai mică (respectaţi indicaţiile de pe ambalaj privind durata şi tipul
depozitării).

5.4
5.4.1

Montarea senzorului de pneuri
Indicaţii fundamentale de siguranţă:
■■ Montarea se va realiza numai de către personal calificat.
■■ Locul de muncă trebuie să fie suficient ventilat.
■■ Lumina la locul de muncă trebuie să fie suficientă în orice
moment al zilei.
■■ Locul de muncă şi aparatele utilizate trebuie să fie în stare
curată şi ireproşabilă.
■■ Depozitaţi toate produsele folosite conform indicaţiilor de
pe ambalaj.
■■ Nu păstraţi sculele, agenţii de curăţare şi adezivii la îndemâna persoanelor neautorizate sau a copiilor.
■■ La montarea unui senzor pentru pneuri trebuie să se utilizeze neapărat adezivul special CB 2250.
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5.4.2

Pericole speciale
AVERTISMENT
Pericol de accidentare!
La lucrările cu şlefuitorul pneumatic există pericol de accidentare!
►► Respectaţi indicaţiile de siguranţă ale producătorului.
►► Purtaţi ochelari de protecţie şi mânuşi de
protecţie.
►► Eventual purtaţi căşti antifonice.

AVERTISMENT
Pericol de accidentare la manipularea adezivului Cyberbond 2250!
Pielea şi genele se lipesc în decurs de secunde.
►► Respectaţi indicaţiile de siguranţă ale producătorului.
►► Purtaţi ochelari de protecţie şi mânuşi de
protecţie.

AVERTISMENT
Pericol pentru sănătate din cauza agenţilor de
curăţare!
Din cauza utilizării unor agenţi de curăţare pot
interveni pericole sub formă de accidentări,
iritare a pielii sau de vapori periculoşi pentru
sănătate.
►► Respectaţi şi urmaţi indicaţiile de siguranţă
ale producătorilor agenţilor de curăţare.
►► Purtaţi mânuşi de protecţie.
►► Asiguraţi o bună ventilaţie.

35

Montare
5.4.3

Scule şi materiale necesare
Mânuşi de protecţie
(neinclus în setul de livrare)

1 x soluţie de curăţat cu conţinut de
naftalină
(„Liquid Buffer“ de la Tip Top sau
Continental, precum şi „Pre-Buff Cleaner“
de la PREMA)
Nr. articol Continental: 17080300000
Agent de curăţare pentru tratamentul
prealabil al stratului interior al pneului
şi al suprafeţei de lipit de pe senzorul
pentru pneuri.
(„Liquid Buffer“ de la Tip Top şi „Pre-Buff Cleaner“ de
la PREMA nu sunt incluse în setul de livrare)

1 x lavetă
Lavetă pentru curăţarea suprafeţelor
de lipit.
(neinclus în setul de livrare)

1 x sculă de apăsare senzor pneuri
(inclusiv inserţie)
Nr. articol: 17340190000
Piesă de inserţie sculă de apăsare Nr. articol (piesă de schimb): 17340220000
Sculă pentru apăsarea senzorului pentru pneuri la operaţia de lipire.
1 x adeziv special Cyberbond 2250
CB
2250

Adeziv pentru lipirea senzorului pentru
pneuri.
(componentă a fiecărui kit de senzori de
pneuri)
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1 x spatulă
Sculă pentru aplicarea adezivului pe
senzorul pentru pneuri.
(componentă a fiecărui kit de senzori de
pneuri)

1 x racletă de curăţat
Nr. articol: 17341300000
Racletă pentru tratamentul prealabil al
stratului interior al pneului.

Sculă suplimentară pentru îndepărtarea nervurilor de aerisire
existente în zona de lipire de pe stratul interior al pneului (neconţinută în setul de livrare):
Şlefuitor pneumatic, cu funcţionare
lentă
(max. 3600 rotaţii/min)
Disc abraziv, cu turaţie mică
(65 mm, K 36)
de ex. TipTop, nr. articol: 595 4357

5.4.4

Informaţii despre adezivul special CB2250
ATENŢIE
Pagube materiale!
O lipire necorespunzătoare a suportului senzorului de pneu poate cauza deteriorări ale pneului
şi ale senzorului.
►► La temperaturi mai mici de 5 °C (41 °F), lipirea sigură este exclusă (vezi zona roşie).
►► Pentru lipirea sigură, respectaţi intervalul de
temperaturi / durata de apăsare.
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Durate de uscare pentru Cyberbond 2250 în funcţie de temperatura ambientală:

Temperatură ambientală [°C]

Interval de lucru recomandat

35

95

15

59

5
0
-5

41
32
23

-20

Lipirea NU este posibilă
0

60

120

-4

Temperatură ambientală [°F]

176

80

Durata de apăsare recomandată CB 2250 [s]
■■ Temperatura ambientală recomandată pentru lipiri cu CB
2250 este de 15–35 °C (59-95 °F).
■■ Senzorul şi suportul senzorului de pneuri trebuie de asemenea să corespundă temperaturii ambientale recomandate.
NOTĂ
►► După durata de apăsare recomandată, lipitura prezintă o rezistenţă de bază, care permite
montarea pneului.
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5.4.5

Locul de muncă
Înainte de începutul lucrărilor, pregătiţi locul de muncă aşa încât
toate materialele şi sculele necesare să se afle la îndemână.
NOTĂ
►► Pentru lipire, pneul trebuie să aibă o temperatură de la15 °C până la 35 °C (59 °F
până la 95 °F). Dacă temperatura este mai
mică, durata de apăsare necesară în timpul
procesului de lipire se măreşte considerabil
(vezi diagrama din capitolul „5.4.4 Informaţii
despre adezivul special CB2250“).
La temperaturi mai mici de 5 °C (41 °F) o
lipire sigură este exclusă.
►► Locul de muncă trebuie să fie suficient
ventilat.
►► Poziţionaţi pneul aşa încât zona interioară a
pneului să fie uşor accesibilă şi bine luminată.

5.4.6

Dimensiuni de pneuri admise
În principiu, cu condiţia unei montări corecte, sunt adecvate pentru montarea unui senzor de pneuri toate pneurile standard de
autocamion fără cameră, dacă suprafaţa stratului interior al pneului prezintă caracteristici disponibile în comerţ.
Montarea în pneurile cu cameră nu este permisă.
NOTĂ
►► Tabelul actual cu dimensiunile admise de
pneuri este disponibil la adresa www.contipressurecheck.com.
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5.4.7

Locul unde se va lipi senzorul în pneu
Poziţia corectă a suprafeţei de lipit este:
■■ în centru, pe stratul interior al pneului.
■■ în zona ştampilei DOT.

Dimensiunile
suprafeţei de lipit:

cca. 6 x 6 cm
(cca. 2.36 x 2,36 inch)

Dimensiunile
suprafeţei care trebuie curăţată:

cca. 7 x 7 cm
(cca. 2.76 x 2.76 inch)
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NOTĂ
►► Suportul senzorului de pneu trebuie lipit de
preferinţă pe o suprafaţă netedă.
►► Lipirea pe o structură tip fagure este posibilă.
În acest caz, micile diferenţe de nivel sunt
acoperite de adeziv.
►► Nervurile de aerisire care se află în zona suprafeţei de lipit trebuie îndepărtate înainte de
procesul de lipire. Vezi capitolul „5.7 Îndepărtarea nervurilor de aerisire în zona punctului
unde urmează să fie lipit senzorul“.
►► Scopul pregătirilor este acela ca suportul
senzorului de pneuri să se sprijine pe toată
suprafaţa.
În acest sens trebuie avută în vedere mai
ales lipirea de calitate a zonei de margine a
suportului senzorului de pneuri.
►► Evitaţi ca suprafaţa de lipit să fie expusă radiaţiilor solare directe şi curentului.
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5.4.8

Tratamentul prealabil al suprafeţei de lipit
ATENŢIE
Pericol de deteriorare din cauza curăţării necorespunzătoare a suprafeţelor de lipit.
Senzorul de pneuri se poate dezlipi împreună
cu suportul senzorului, iar pe termen lung acest
lucru poate deteriora pneul.
►► Pentru curăţarea suprafeţelor de lipire nu
se vor folosi în niciun caz soluţii de curăţat
frâne sau substanţe asemănătoare, deoarece
acestea pot influenţa negativ procesul de
lipire.
►► Pe lângă acest fapt, utilizarea unei soluţii de
curăţat frâne poate deteriora pneul în sine.

NOTĂ
►► Continental Reifen Deutschland GmbH
recomandă pe baza testelor efectuate intern
utilizarea soluţiei de curăţare „Liquid Buffer“
de la firma Tiptop, Continental sau „Pre-Buff
Cleaner“ de la firma PREMA (vezi capitolul
„5.4.3 Scule şi materiale necesare“) pentru
curăţarea suprafeţelor de lipit.
►► Dacă se folosesc alte produse pentru curăţare, Continental Reifen Deutschland GmbH
nu poate garanta lipirea suficientă în cazul
concret de aplicare.
►► Respectaţi indicaţiile suplimentare/actualizate privind instalarea şi utilizarea ContiPressureCheck de la adresa:
www.contipressurecheck.com
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 Pentru curăţarea suprafeţei de lipit orientaţi pneul aşa încât
excedentul de soluţie de curăţat să curgă din zona de lipit.
 Agitaţi doza de spray (Liquid Buffer).
 Pulverizaţi agent de curăţare pe suprafaţa de lipit care trebuie curăţată, de la o distanţă de circa 20 cm (7.87 inch).

 Imediat după aceea răzuiţi suprafaţa de lipit care trebuie curăţată cu o racletă, cu presiune puternică, schimbând de mai
multe ori punctul iniţial al operaţiei, până când suprafaţa de
lipit este uscată. Asiguraţi-vă că nu deterioraţi stratul interior
al pneului.
 Repetaţi operaţia de curăţare de cel puţin 2 ori.
 Ulterior aplicaţi din nou soluţie de curăţare pe toată suprafaţa de lipit care trebuie curăţată şi curăţaţi temeinic cu o
lavetă. Ştergeţi numai într-o direcţie şi folosiţi întotdeauna
zonele curate ale lavetei. Nu răzuiţi impurităţile de pe suprafaţa de lipit.
 Repetaţi această operaţie până când suprafaţa curăţată se
deosebeşte optic de suprafaţa necurăţată.
 Îndepărtaţi de pe pneu resturile rezultate la frecat.
 Marcaţi marginea exterioară a suprafeţei de lipit cu cretă.
 După parcurgerea etapelor de curăţare, lăsaţi suprafaţa
curăţată să se aerisească cca. 3 minute.
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5.4.9

Montarea senzorului pentru pneuri în suportul pentru senzor
NOTĂ
►► De regulă senzorul pentru pneuri se livrează
pre-montat în suportul pentru senzor.
 Ridicaţi în sus buza de etanşare a suportului senzorului
pentru pneuri.
Pont: Ridicarea buzei de etanşare de laturile scurte ale
suportului pentru senzor este cea mai simplă variantă (vezi
săgeata neagră din figura alăturată).
 Trataţi suprafaţa rămasă de pe baza suportului pentru senzor cu pastă de montaj.

 Introduceţi senzorul pentru pneuri în suportul pentru senzor. Săgeţile de direcţie de pe suport se continuă cu cele de
pe senzor (vezi figura).
 Ridicaţi la loc buza de etanşare a suportului senzorului. Buza
de etanşare a suportului trebuie să se sprijine uniform pe
senzor, pe circumferinţa de sus.
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 Pentru ca senzorul să se aşeze mai bine în suport se recomandă poziţionarea acestuia în suport prin rotiri corespunzătoare stânga-dreapta.

Senzorul pentru pneuri este introdus corect în suportul pentru
senzor atunci când:
1.

săgeţile de direcţie de pe suport se continuă cu cele de pe
senzor, pe aceeaşi linie.

2.

pe suprafaţa senzorului pentru pneuri este vizibilă şi se poate pipăi o ridicătură.

O montare greşită cauzează deteriorarea senzorului pentru
pneuri în timpul funcţionării. În acest caz sistemul CPC emite
mesajul „VERIFICARE SENZOR / DEMONTARE PNEURI“.
ATENŢIE
Daune materiale!
Montarea necorespunzătoare a senzorului
pentru pneuri în suport duce la deteriorarea
senzorului şi la defectarea sistemului CPC.
►► Senzorul pentru pneuri trebuie montat corect, conform specificaţiilor.
►► Este interzisă montarea şi utilizarea senzorului transversal pe direcţia de rulare sau întors
(cu capul în sus).
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5.4.10

Activarea senzorului pentru pneuri
Pentru activarea senzorului pentru pneuri procedaţi după cum
urmează:
 La cititorul portabil accesaţi punctul din meniu „Activarea
senzorului“ şi confirmaţi cu tasta Return

.

 Ghidaţi cititorul portabil în imediata apropiere a senzorului
pentru pneuri. Cititorul portabil realizează activarea.

După activare se afişează mesajul „Senzor activat cu succes“
Ulterior cititorul portabil afişează datele actuale ale senzorului
pentru pneuri:
–– ID senzor pneuri
–– Presiune
–– Temperatură
–– Statut
Statutul trebuie să fie „activat“.
Dacă se afişează şi alte mesaje, senzorul pentru pneuri trebuie
înlocuit şi trebuie realizată o altă activare.
Mesajele pot fi:
–– Senzor DEFECT
–– Baterie SLABĂ
–– Senzor DESPRINS
–– ACCEL > 5 g/< -5 g
Pentru explicaţii privind mesajele cititorului portabil consultaţi
„Manualul de utilizare al cititorului portabil“.
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5.4.11

Montarea suportului cu senzorul pentru pneuri integrat în scula de apăsare
 Introduceţi piesa de inserţie în scula de apăsare aşa încât ambele
săgeţi de direcţie de pe piesa de inserţie să corespundă cu cele de
pe scula de apăsare.
NOTĂ
►► Nu utilizaţi scula de apăsare fără piesa de
inserţie.

 Introduceţi suportul de senzor cu senzorul pentru pneuri integrat
în piesa de inserţie aşa încât ambele săgeţi de direcţie de pe senzorul pentru pneuri să corespundă cu cele de pe piesa de inserţie.

 Suprafaţa de bază a suportului senzorului trebuie să fie în contact
cu scula de apăsare pe toată circumferinţa; altminteri verificaţi
poziţia senzorului în suport.

5.4.12

Curăţarea suprafeţei de lipit de pe suportul pentru senzor
 Agitaţi doza de spray (Liquid Buffer).
 Pulverizaţi agentul de curăţare pe lavetă.
 Apoi curăţaţi temeinic suprafaţa de lipit, folosind laveta
umedă.
 Repetaţi această operaţie cel puţin de 2 ori, până când
suprafaţa curăţată se deosebeşte optic de suprafaţa necurăţată.
 După parcurgerea etapelor de curăţare, lăsaţi suprafaţa
curăţată să se aerisească cca. 3 minute.
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5.4.13

Lipirea suportului cu senzorul integrat în scula de apăsare
 Înainte de lipire respectaţi neapărat recomandarea cu privire
la temperatura ambientală, precum şi la temperatura pneului şi a suportului pentru senzorul pneului, pentru a obţine o
lipire sigură (vezi capitolul „5.4.4 Informaţii despre adezivul
special CB2250“)
NOTĂ
►► Adezivul CB 2250 este amestecat cu un
agent fluorescent. Cu ajutorul acestuia, după
lipire se poate verifica alegerea corectă a
adezivului.
 Montarea suportului cu senzorul pentru pneuri integrat în
scula de apăsare.
 Aplicaţi pe suprafaţa de lipit a senzorului pentru pneuri
cantitatea de adeziv special care corespunde aproximativ
primei gradaţii şi întindeţi-o uniform cu ajutorul spatulei.
 Imediat după aplicarea adezivului, apăsaţi suportul cu senzorul pentru pneuri integrat perpendicular pe suprafaţa de
lipit curăţată, cu ajutorul sculei de apăsare. Pentru poziţionarea corectă pe stratul interior al pneului vezi capitolul „5.4.7
Locul unde se va lipi senzorul în pneu“.
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 Apăsaţi suportul cu senzorul pentru pneuri integrat perpendicular pe stratul interior al pneului pentru aproximativ 45
de secunde, cu o greutate de minim 5 kg, cu ajutorul sculei
de apăsare, ferm şi cu calm.
Nu mişcaţi scula de apăsare timp de aproximativ 45 de
secunde!
 Ulterior desprindeţi scula de apăsare de pe senzorul pentru
pneuri prin mişcări uşoare de du-te-vino.
Evitaţi să trageţi cu putere sau brusc!
Poziţionarea senzorului pentru pneuri este corectă atunci când
săgeţile de pe suport sunt orientate în direcţia de rotaţie a
pneurilor.
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5.5

Control final al îmbinării lipite a suportului senzorului de
pneuri
 Controlaţi vizual îmbinarea lipită. Dacă lipirea s-a făcut corect, suportul cu senzorul pentru pneuri integrat are contact
pe toată suprafaţa cu stratul interior al pneului.
 Resturile de adeziv ieşite în afară la marginea suportului
senzorului trebuie îndepărtate pe toată circumferinţa. În
primele 15 minute (cel puţin) nu trageţi de senzorul pentru
pneuri sau de suportul senzorului.
 Montarea pneului pe jantă se poate face imediat după lipire.

5.6
5.6.1

Indicaţii privind montarea pneului
Orientarea pneurilor
NOTĂ
►► Pentru a putea determina poziţia senzorului
pentru pneuri din exterior după montarea
pneului, poziţionaţi senzorul pentru pneuri
lipit în zona ştampilei DOT în apropierea
scaunului supapei.
►► La pneurile jumelate:
Pentru a simplifica operaţia de învăţare a
senzorilor pentru pneuri, montaţi pneurile
jumelate aşa încât ventilele şi implicit poziţiile
senzorilor să fie decalate cu 180°.
►► Dacă la montarea pneului se utilizează mijloace auxiliare cum sunt levier pentru montat
pneuri, asiguraţi-vă că acestea nu deteriorează senzorul.
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5.6.2

Marcarea roţilor echipate cu senzori pentru pneuri
După montarea pneurilor se recomandă marcarea acelor roţi în
care se află senzori pentru pneuri.
În acest scop:
 Lipiţi etichetele incluse în setul de livrare pe pasajele roţilor/
tablele de protecţie, la loc vizibil (câte o etichetă per roată).
 Înlocuiţi capacele ventilelor cu capacele CPC incluse în setul
de livrare.
NOTĂ
►► Etichetele autocolante nu sunt adecvate
pentru aplicarea pe jantă sau pe pneu.
►► Înainte de aplicarea etichetelor autocolante,
curăţaţi locul cu mijloace adecvate.
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5.7

Îndepărtarea nervurilor de aerisire în zona punctului unde
urmează să fie lipit senzorul
ATENŢIE
Daune materiale din cauza deteriorării
stratului interior al pneului!
Afectarea durabilităţii de durată a pneului.
►► Nu îndepărtaţi decât nervurile de aerisire.
►► Nu însărcinaţi cu executarea lucrărilor decât
personal calificat pentru repararea pneurilor.
Instrumente necesare:
●● Marker sau cretă
●● Ochelari de protecţie, mânuşi de protecţie
●● Şlefuitor pneumatic, cu funcţionare lentă
●● Perie de alamă
●● Disc abraziv 65 mm
●● Aspirator de praf/cu apă
Procedaţi după cum urmează:
 Marcaţi cu marker sau cretă suprafaţa care trebuie asperizată, pe o suprafaţă de circa 8 x 8 cm (3.15 x 3.15 inch).
 Asperizaţi stratul interior al pneului cu un disc abraziv. Îndepărtaţi toate nervurile de aerisire din zona unde urmează
să fie lipit senzorul, până când suprafaţa devine netedă. Nu
exercitaţi decât o presiune uşoară asupra discului abraziv şi
nu-l ţineţi în acelaşi loc, ci mişcaţi-l în permanenţă.
NOTĂ
►► Cu ajutorul discului abraziv, produceţi o
nervură de tipul RMA 3.
 Curăţaţi suprafaţa asperizată cu o perie de alamă.
 Îndepărtaţi complet praful rezultat cu ajutorul unui aspirator
de praf/cu apă.
 Ulterior continuaţi procesul de lipire corespunzător descrierii din capitolul „5.4.8 Tratamentul prealabil al suprafeţei
de lipit“.
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5.8

Reşapare
■■ Înainte de reşaparea pneului, scoateţi senzorul pentru pneuri. Suportul senzorului poate rămâne în pneu.
■■ După reşapare montaţi senzorul pentru pneuri într-un nou
suport de senzor, vezi capitolul „5.4.9 Montarea senzorului
pentru pneuri în suportul pentru senzor“ şi apoi montaţi-l în
pneu.

5.9

Continuarea utilizării senzorului pentru pneuri la remontarea unui pneu
Dacă senzorul pentru pneuri se reutilizează în cazul remontării
unui pneu, trebuie să se ţină cont de durata de viaţă a bateriei,
respectiv de kilometrajul senzorului, în conformitate cu capitolul
„3.1 Senzor pneuri“.
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5.10 Utilizarea de substanţe de echilibrare la pneurile autovehiculelor utilitare
Pe piaţă există numeroase substanţe de echilibrare provenind de
la diverşi producători, prevăzute pentru introducerea în pneurile
de autovehicule utilitare fără cameră, înaintea operaţiei de montaj. Este vorba în ceea mai mare parte de granulate, paste sau
lichide şi de substanţe de tip mineral al căror efect (când sunt
utilizate) ar face inutilă echilibrarea convenţională a roţilor.
Firma noastră nici nu recomandă, nici nu interzice în mod expres utilizarea a astfel de substanţe în pneurile produse de noi:
Reifen Deutschland GmbH nu se poate pronunţa în legătură cu
calitatea şi domeniul de utilizare al acestor substanţe, care pot
diferi de la producător la producător.
Înainte de a le folosi în pneu, persoana care utilizează astfel de
substanţe ar trebui să ceară de la producătorul/distribuitorul respectiv informaţii detaliate cu privire la caracteristicile substanţelor. În cele din urmă utilizatorul este cel care trebuie să decidă
cu privire la metoda de echilibrare a pneurilor autovehiculelor
utilitare şi eventual la folosirea de substanţe de echilibrare, având
în vedere condiţiile speciale de utilizare a pneurilor.
Utilizarea de substanţe de echilibrare în pneurile de autovehicule utilitare produse de concernul Continental nu duce automat la anularea garanţiei pentru defecte de fabricaţie. În ciuda
acestui fapt, deteriorările sau defecţiunile pneurilor, precum şi
deteriorările componentelor sistemului ContiPressureCheckTM
care au fost provocate sau favorizate de utilizarea de substanţe
de echilibrare nu sunt acoperite de garanţia pentru defecte de
fabricaţie.
Substanţele de echilibrare ar trebui îndepărtate complet din
pneul demontat, înainte ca pneul să intre în inspecţie în vederea
reşapării, respectiv a reparaţiei. Atragem atenţia asupra faptului
că noi înlăturăm complet substanţele de echilibrare din pneurile care ne sunt remise cu reclamaţii. Înlocuirea sau rambursarea
costurilor substanţelor de echilibrare înlăturate/scoase nu este
asigurată.
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5.11 Montarea unităţii de comandă centrală pe autocamion/
autobuz
ATENŢIE
Deteriorarea unităţii de comandă!
Înainte de alege un loc adecvat de montaj, ţineţi
cont de următoarea indicaţie, pentru a împiedica
deteriorarea unităţii de comandă:
►► Evitaţi proximitatea surselor de temperaturi
prea ridicate (de ex. instalaţia de gaze de
eşapament), a pieselor care se află în rotaţie
sau a pieselor mobile.

5.11.1

Stabilirea locului de montaj în zona lonjeronului exterior, la autocamion
■■ Locul de montaj ar trebuie să se afle la jumătatea distanţei
dintre prima şi ultima osie.
■■ Montaţi suportul aşa încât unitatea de comandă centrală
să iasă cât mai mult în afara lonjeronului exterior, pentru a
garanta o bună legătură radio cu senzorii de pneuri (în acest
context respectaţi distanţele de siguranţă, de exemplu faţă
de carosabil). Pentru o bună legătură radio, unitatea de comandă centrală nu trebuie să fie ecranată de pereţi metalici
situaţi în imediata apropiere.
■■ Alegeţi distanţa faţă de cabina şoferului aşa încât lungimea
fasciculului de cablu C (9 m/ 9.8 yd) să ajungă până la cutia
de siguranţe din cabina şoferului.

NOTĂ
►► Lungimea rămasă a suportului (distanţă: muchie inferioară cadru şasiu până la unitatea
de comandă) trebuie să fie de maxim 12 cm
(4.72 inch) (vezi capitolul „5.11.2 Fixarea“).
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5.11.2

Fixarea
■■ Pentru fixarea suportului la lonjeronul exterior, alegeţi cel
puţin 2 orificii adecvate deja existente. Măsuraţi distanţa
dintre orificiile existente, transferaţi-o asupra suportului şi
realizaţi orificiile.

max.
12 cm
(4.72 inch)

■■ Fixaţi unitatea centrală de comandă în suport folosind
piesele de fixare din kitul de montaj. Unitatea centrală de comandă trebuie orientată de preferinţă astfel încât îmbinarea
tip fişă să fie orientată spre spatele autovehiculului.
NOTĂ
►► Dacă situaţia de montaj nu permite decât
această posibilitate, unitatea de comandă
poate fi orientată cu îmbinarea tip fişă spre
lateralul autovehiculului. În acest caz nu se
poate exclude totuşi o deteriorare a fişei / a
îmbinării cu fişă.
■■ Folosiţi piese de fixare adecvate pentru fixarea de lonjeronul
exterior (şuruburi min. M 10, clasa de rezistenţă min. 8.8,
piuliţe autoblocante şi şaibe-suport Ø ≥ 24 mm).
Fixarea trebuie să se facă, de preferință, cu 4 şuruburi. Dacă
acest lucru nu este posibil, realizaţi fixarea conform imaginii
de mai jos.

CCU

CCU

CCU

Exemple de execuţie pentru fixarea cu
(exemplul dreapta este un exemplu negativ).

CCU
2

şuruburi
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5.11.3

Locul de montaj la autobuz
La autobuz este necesar întotdeauna un receptor suplimentar.
Unitatea de comandă centrală şi receptorul suplimentar trebuie
montate de preferinţă la şasiu. Dacă acest lucru nu este posibil,
cele două componente pot fi montate în portbagaj. Este interzisă
ecranarea celor două componente cu pereţi de metal poziţionaţi
pe traseul spre senzorii pentru pneuri.
■■ Montaţi unitatea de comandă centrală cât mai aproape în
zona osiei faţă.
■■ Montaţi receptorul suplimentar cât mai aproape în zona
osiei spate.
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5.12 Montarea unui receptor suplimentar (opţional)
La autovehiculele cu distanţă mare între osii şi la autovehiculele
cu mai mult de 2 osii este necesar, pentru îmbunătăţirea legăturii
radio, un receptor suplimentar.
NOTĂ
►► Dacă se instalează un receptor suplimentar,
unitatea centrală de comandă trebuie montată în apropierea punţii faţă, iar receptorul
suplimentar la hayonul autovehiculului.
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5.12.1

Condiţii pentru un semnal optim
Zona de semnal a receptorului suplimentar seamănă cu o sferă,
calitatea semnalului scăzând o dată cu creşterea distanţei faţă se
senzorii din pneuri. În zona din spatele suportului semnalul este
limitat (vezi imaginea de mai jos).

Poziţia optimă a receptorului suplimentar este
■■ pe centrul hayonului
şi
■■ la distanţă cât mai mică faţă de sol
(respectaţi distanţele de siguranţă, de exemplu faţă de
carosabil).
Prin aceasta, în cazul ideal se obţine o linie directă de vizibilitate
între receptorul suplimentar şi pereţii laterali ai tuturor pneurilor
care trebuie monitorizaţi.

NOTĂ
►► Dacă receptorul suplimentar este aplicat
decalat lateral, aşa încât suprafaţa sa frontală
este îndreptată spre suprafeţele de rulare ale
unor pneuri, există pericolul afectării semnalului de la senzori pentru pneurile respective.
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5.12.2

Poziţionarea receptorului suplimentar
Locul de montaj preferat pentru receptorul suplimentar este
hayonul autovehiculului, mai ales atunci când trebuie monitorizată suplimentar o remorcă.
■■ Suportul pentru montarea receptorului suplimentar are
deja orificiile realizate, corespunzător poziţiei orificiilor la
autovehiculele tractoare ale autotractoarelor cu remorcă
şi semiremorcă uzuale în Europa. Dacă nu există orificii în
poziţiile respective, căutaţi alte orificii adecvate pe hayonul
autovehiculului şi realizaţi-le în suport.
NOTĂ
►► Pe cât posibil montaţi receptorul suplimentar aşa încât în spatele lui să nu se găsească
nimic din metal.
Metalul poate afecta calitatea semnalului.
■■ Suportul trebuie montat aşa încât partea deschisă a profilului în U să fie îndreptată spre remorcă şi receptorul suplimentar să fie la o distanţă cât mai mică faţă de sol (respectaţi distanţele de siguranţă, de exemplu faţă de carosabil).
Datorită formei aproape sferice a zonei de receptare, cu un
astfel de montaj se monitorizează nu numai pneurile remorcii, ci şi punţile din spate ale vehiculului tractor.
■■ Montaţi suportul cu piese de fixare adecvate (şuruburi din
clasa de rezistenţă min. 8.8, precum şi piuliţe autoblocante şi
şaibe-suport). Introduceţi receptorul suplimentar cu cuplajul
fişabil în sus.
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5.12.3

Montarea protecţiei anti-şoc pe receptorul suplimentar
După conectarea fasciculului de cabluri D la receptorul suplimentar (vezi capitolul „5.13 Montarea fasciculului de cabluri D de la
unitatea de comandă centrală la receptorul suplimentar“) trebuie
montată protecţia anti-şoc.
 Puneţi protecţia anti-şoc peste receptorul suplimentar şi
ancoraţi-o în suport.

 Introduceţi cele 4 cârlige cu declic în orificiile corespunzătoare de la suport şi apăsaţi protecţia anti-şoc în suport aşa
încât să anclanşeze toate cele 4 cârlige cu declic.

 Suplimentar, asiguraţi protecţia anti-şoc cu două coliere de
cablu (nu sunt conţinute în setul de livrare), ca în figură.

NOTĂ
În cazul în care nu se utilizează protecţia anti-şoc
►► este interzisă utilizarea sistemului ContiPressureCheckTM pentru transporturi de mărfuri periculoase (vezi capitolul „14.3 ADR“).
►► sunt posibile deteriorări ale receptorului
suplimentar.
►► se micşorează zona de recepţie a receptorului suplimentar.
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5.13 Montarea fasciculului de cabluri D de la unitatea de comandă centrală la receptorul suplimentar
ATENŢIE
Deteriorarea fasciculului de cabluri!
La pozarea fasciculului de cabluri, ţineţi cont
de următoarea indicaţie, pentru a împiedica
deteriorarea:
►► Evitaţi proximitatea surselor de temperaturi
prea ridicate (de ex. instalaţia de gaze de
eşapament), a pieselor care se află în rotaţie
sau a pieselor mobile.
Fasciculul de cabluri D al receptorului suplimentar este prevăzut
deja cu fişe etanşe la apă.
 Conectaţi mai întâi partea fişabilă a unităţii de comandă
centrală.
 Pozaţi cablul lângă fasciculul de cabluri deja existent al autovehiculului şi asiguraţi-l cu coliere de cablu, fără să strângeţi.
 Introduceţi fişa receptorului suplimentar pe la spate prin
suport şi introduceţi-o în receptor.
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 Împingeţi ţeava ondulată până la fişă şi apoi fixaţi-o cu un
colier de cablu de eclisa de metal prevăzută. Dacă montarea
este corectă, cele 3 fire nu trebuie să se vadă (vezi exemplele de execuţie de alături).

 Asiguraţi cablul de-a lungul fasciculului de cabluri al autovehiculului, folosind suficiente coliere de cablu.
 La suportul unităţii de comandă centrală, asiguraţi cablul
adaptor pe suport, folosind un colier de cablu.
 Din surplusul de lungimi formaţi bucle şi asiguraţi-le cu
minim două coliere de cablu.

Pentru îmbinarea cu fişă la unitatea centrală de comandă şi la fasciculul de cabluri C se recomandă următoarele:
 Fixaţi ţeava ondulată de la intrarea către capacul fişei, folosind un colier de cablu suplimentar (vezi săgeata), pentru ca
ţeava ondulată să nu se poată desprinde din capacul fişei în
condiţii de funcţionare nefavorabile.
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5.14 Montarea fasciculului de cabluri C de la unitatea de comandă centrală la cutia de siguranţe
ATENŢIE
Deteriorarea fasciculului de cabluri!
La pozarea fasciculului de cabluri, ţineţi cont
de următoarea indicaţie, pentru a împiedica
deteriorarea:
►► Evitaţi proximitatea surselor de temperaturi
prea ridicate (de ex. instalaţia de gaze de
eşapament), a pieselor care se află în rotaţie
sau a pieselor mobile.
 Conectaţi partea fişabilă a fasciculului de cabluri C cu
unitatea de comandă centrală sau cu fişa de contact de la
fasciculul de cabluri D, dacă se foloseşte.
 Pozaţi cablul din acel punct pe lângă fasciculul de cabluri
deja existent al autovehiculului spre cabina şoferului şi
asiguraţi-l cu coliere de cablu, fără să strângeţi.
 Pozaţi fasciculul de cabluri până la cutia de siguranţe a
autovehiculului (pentru aceasta vezi manualul de utilizare al
autovehiculului).
 Ulterior asiguraţi încă o dată cablul de-a lungul fasciculului
de cabluri al autovehiculului, folosind coliere de cablu.
Pentru îmbinarea cu fişă la unitatea centrală de comandă, respectiv la fasciculul de cabluri D se recomandă următoarele:
 Fixaţi ţeava ondulată de la intrarea către capacul fişei, folosind un colier de cablu suplimentar (vezi săgeata), pentru ca
ţeava ondulată să nu se poată desprinde din capacul fişei în
condiţii de funcţionare nefavorabile.
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5.15 Montarea display-ului (opţional)
AVERTISMENT
Pericol de accidentare!
Dacă nu se respectă normele de montaj, pericolul de accidentare nu poate fi exclus.
►► Montaţi display-ul lateral faţă de şofer şi de
ocupantul (ocupanţii) locului din dreapta.
►► Nu montaţi display-ul în zona de impact a
corpului, a capului şi nici în zona airbag-ului
(şofer & ocupantul locului din dreapta).

NOTĂ
Conducătorului autovehiculului trebuie să i se
asigure un câmp vizual suficient în orice condiţii de funcţionare şi de vreme.
►► Montaţi display-ul aşa încât să nu afecteze
câmpul vizual al şoferului.
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5.15.1

Suport de display cu ventuză pentru montarea pe parbriz
Pentru montarea display-ului pe parbriz, utilizaţi suportul pentru
display cu ventuză.
 Îmbinaţi display-ul cu suportul pentru display, livrat o dată
cu acesta. Când faceţi acest lucru, asiguraţi-vă că display-ul
intră complet şi este blocat în suport.
 Stabiliţi un loc adecvat de montare pe parbriz. Aveţi în vedere posibilele perturbări cauzate de lumina solară.
NOTĂ
Reglementări naţionale!
►► Dacă există reglementări naţionale care interzic montarea aparatelor pe parbriz, montaţi
display-ul împreună cu suportul conform
capitolului „5.15.2 Suport de display cu şuruburi pentru montarea pe tabloul de bord“.
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5.15.2

Suport de display cu şuruburi pentru montarea pe tabloul de
bord
Pentru montarea display-ului pe tabloul de bord, lipiţi suportul de
tabloul de bord şi fixaţi-l cu şuruburi.
 Îmbinaţi display-ul cu suportul pentru display, livrat o dată
cu acesta.
 Stabiliţi un loc adecvat de montare pe tabloul de bord. Aveţi
în vedere posibilele perturbări cauzate de lumina solară.
ATENŢIE
Deteriorări!
În cazul unei fixări necorespunzătoare a suportului de display, este posibilă deteriorarea
componentelor sau a cablurilor din tabloul de
bord:
►► Înainte de fixarea cu şuruburi asiguraţi-vă
că nu deterioraţi componente sau cabluri
prin fixarea suportului de display.
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 Scoateţi display-ul din suport.
 Scoateţi folia de protecţie de pe suprafaţa de contact a
suportului şi lipiţi suportul la locul dorit.
 Fixaţi suplimentar suportul de tabloul de bord, folosind cele
2 şuruburi livrate o dată o produsul.
 Îmbinaţi display-ul cu suportul pentru display. Când faceţi
acest lucru, asiguraţi-vă că display-ul intră complet şi este
blocat în suport.
NOTĂ
Se recomandă fixarea suportului de display
prin lipire şi înşurubare!
►► Folia adezivă compensează diferenţele de
nivel dintre suport şi suprafaţa de montaj,
permiţând obţinerea unei complementarităţi
mai bune a suprafeţelor.
►► Şuruburile asigură suportul împotriva sarcinilor din vibraţii şi implicit împotriva unei
desprinderi accidentale.

NOTĂ
Demontarea suportului de display!
►► La demontarea suportului de display rămân
cele două găuri de şuruburi în tabloul de
bord. De asemenea pot rămâne resturi de
adeziv.
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5.16 Lucrări finale la instalarea pe autocamion/autobuz
ATENŢIE
Pericol de scurtcircuit!
►► Înainte de începerea lucrărilor opriţi contactul.
La instalarea unui sistem CPC la autocamion/autobuz, sistemul
CPC poate fi utilizat în 2 moduri:
■■ CPC ca sistem independent
Statutul pneurilor şi avertizările sunt afişate pe display-ul
CPC.
Instrucţiuni de instalare: capitolul „5.16.1 CPC ca sistem
independent“.
■■ Conectarea sistemului CPC la un sistem terţ
(de exemplu sistem Telematik, afişaj Dashboard sau magistrala CAN autovehicul)
În acest caz statutul pneurilor, avertizările şi mesajele de
eroare trebuie afişate pe un alt aparat.
Instrucţiuni de instalare: capitolul „5.16.2 Legarea sistemului
CPC la un sistem terţ“.
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5.16.1

CPC ca sistem independent
Principiul de bază al cablării:
KL 15
KL 31

2

1

Pentru 2 fire se utilizează câte un conector tip fişă:
■■ Conector tip fişă 1 (alb):
Fire maro şi alb
■■ Conector tip fişă 2 (negru):
Fire roşu şi negru
Pentru montaj procedaţi după cum urmează:
 Stabiliţi o trecere adecvată pentru cabluri prin spatele tabloului de bord, de la display la cutia de siguranţe; eventual
trebuie scoase componente ale tabloului de bord (vezi în
acest sens manualul de utilizare al autovehiculului).
 Pozaţi fasciculul de cabluri B în spatele tabloului de bord.
Duceţi capătul deschis de la tabloul de bord la cutia de
siguranţe.
 Asiguraţi cablul folosind suficiente coliere de cablu.
 Fixaţi la loc piesele desfăcute de pe tabloul de bord.
 În cutia de siguranţe alegeţi borna 15 (aprindere - IGN)
şi borna 31 (cablul de împământare GND). Respectaţi în
această privinţă indicaţiile speciale din manualul de utilizare
al autovehiculului.
 Pozaţi fasciculul de cabluri A începând de la cutia cu siguranţe până la cablul B şi cablul C. Siguranţa integrată rămâne
în fasciculul de cabluri.
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ATENŢIE
Pericol de scurtcircuit!
Dacă siguranţa lipseşte, există pericol de
scurtcircuit.
►► Cablul de alimentare A nu trebuie scurtat pe
partea cu siguranţa.
 Dacă este necesar, scurtaţi fasciculele de cabluri B şi C până
la lungimea necesară.
NOTĂ
►► Scurtaţi ţeava ondulată de la fasciculul de cabluri întotdeauna în zona din „amonte“ şi nu
în „aval“, conform figurii alăturate. Altminteri
există pericolul de uzare a firelor din interior
prin frecare de muchia din „aval“ în timpul
funcţionării.
 Mai întâi echipaţi cu manşoane de fişe plate cele două conexiuni CAN (maro/alb) ale fasciculului de cabluri C al unităţii
de comandă centrală şi montaţi carcasa fişei. Realizaţi racordul conectorilor conform figurii alăturate.
Nervura (vezi săgeata la stânga) serveşte ca protecţie împotriva inversării polilor.
(papucii de cablu şi carcasa fişei sunt conţinute în „setul de
fişe A+B+C“)
 După aceea echipaţi fasciculul de cabluri al display-ului cu
fişe plate şi montaţi carcasa fişei. Polaritatea fişei şi a mufei
trebuie să coincidă.
Nervura (vezi săgeata la stânga) serveşte ca protecţie împotriva inversării polilor.
 Legaţi una de alte cele două fişe albe.
Controlaţi polaritatea firelor pe baza culorilor şi, dacă este
necesar, corectaţi.
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 În următoarea etapă echipaţi firele roşii şi negre ale fasciculelor de cablu B şi C cu fişe plate şi montaţi carcasa de
culoare neagră a fişelor.
Polaritatea fişelor este prescrisă deja de fasciculul de cabluri
A.
(Fişele plate şi carcasa fişelor sunt conţinute în „setul de fişe
A+B+C“.)
 Ulterior legaţi una de alta fişele negre ale fasciculelor de
cabluri A, B şi C.
 Conectaţi fasciculul de cabluri A la borna 15 (aprindere roşu) şi borna 31 (cablu de împământare - negru).
 Ulterior închideţi din nou în mod corect cutia de siguranţe.
Aveţi grijă ca după finalizarea instalării să fie garantată etanşeitatea iniţială a cutiei de siguranţe.
 Conectaţi fişa fasciculului de cabluri la display.
 Fixaţi la loc piesele desfăcute de pe tabloul de bord.

NOTĂ
►► În cazul în care CPC este utilizat ca sistem independent, selectaţi pentru formatul magistralei CAN setarea „CPC+J1939“ cu ajutorul
cititorului portabil, la „Instalare - Instalare
nouă“ sau „Modificare - Modificare instalare
- Modificare parametri“.
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5.16.2

Legarea sistemului CPC la un sistem terţ

5.16.2.1 Indicaţii de siguranţă pentru utilizarea sistemului CPC conectat la
un sistem terţ
AVERTISMENT
Pericol de accidentare!
În cazul în care sistemul CNC se conectează la o
magistrală CAN relevantă pentru siguranţă, nu
se poate exclude influenţarea mesajelor CAN
relevante pentru siguranţă. Acest lucru poate
duce la accidente şi la răniri grave.
►► Conectarea sistemului CPC la o magistrală
CAN relevantă pentru siguranţă fără aprobarea scrisă a firmei Continental este interzisă.
Sistemul CPC este astfel conceput încât toate avertizările şi mesajele de eroare necesare să fie afişate şoferului cât mai repede
cu putinţă pe display sau prin intermediul indicatorului de control al presiunii.
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În cazul în care sistemul CPC este utilizat în combinaţie cu un sistem terţ şi display-ul şi indicatorul de de control al presiunii nu se
folosesc, atunci:
■■ Exploatatorul trebuie să se asigure că şoferul va fi informat
cât mai repede cu putinţă şi în mod adecvat de fiecare dată
când intervin avertizări sau mesaje de eroare.
NOTĂ
►► În cazul avertizărilor cu grad de gravitate ridicat (vezi tabelul de pe pagina următoare) şi
în cazul mesajelor de eroare, şoferul trebuie
informat în mod adecvat de fiecare dată când
intervine o avertizare / mesaj de eroare.
►► În cazul avertizărilor cu grad de gravitate
redus (vezi tabelul de pe pagina următoare),
şoferul ar trebui informat în mod adecvat de
fiecare dată când intervine o avertizare.
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Tabelul de mai jos conţine o listă a posibilelor mesaje de avertizare.
Pentru informaţii detaliate şi instrucţiuni privind avertizările, vezi
capitolul corespunzător din Manualul de utilizare al sistemului
CPC.
Prioritate

Treaptă

Înaltă

Simbol

7.2

Mesaj de avertizare
PIERDERE DE PRESIUNE

Înaltă

2*)

6.2

SUBPRESIUNE
PUTERNICĂ

1*), 2*)



VERIFICARE SENZOR

Eroare
Pierdere de presiune continuă şi
rapidă. Este posibilă o deteriorare a pneului, până la distrugerea
acestuia.
Presiunea din pneuri scade până
sub valoarea limită de alarmă
recomandată. Este posibilă o
deteriorare a pneului, până la
distrugerea acestuia.
Senzorul pneului nu mai este
fixat corect.

2*)

8.2

SUBPRESIUNE

Redusă

1*)

115

TEMPERATURĂ

LIPSĂ SEMNAL

Redus

SENZOR DEFECT

Presiunea din pneuri scade până
sub valoarea limită de avertizare
recomandată. Pneul ar putea fi
afectat pe termen lung.
Temperatura măsurată în pneu
depăşeşte 115 °C (239 °F). Senzorul din pneu nu mai funcţionează de la 120 °C (248 °F).
Din cauza puterii insuficiente a
semnalului, protocolul senzorului nu poate fi afişat.
Senzorul este defect.

1*) Valoarea presiunii este numai un exemplu; valorile limită pot fi salvate de atelierul specializat corespunzător instrucţiunilor producătorului.
2*) Avertismentele cu gravitate mare clipesc prin schimbarea simbolurilor între
modul pozitiv şi negativ.

NOTĂ
►► Pentru detalii privind posibile mesaje de
eroare vezi capitolul „11.1 Mesaje de eroare
şi instrucţiuni de operare“.

75

Montare
5.16.2.2 Conectarea sistemului CPC la un sistem terţ
Sistemul CPC are 2 rezistori terminali CAN. Unul la unitatea
centrală de comandă (CCU) şi altul la capătul deschis al fasciculului de cablu L (marcat prin furtunul contractil roşu).
Pentru conectarea sistemului CPC la un sistem terţ, în prealabil
trebuie verificate şi trebuie să se ţină cont de următoarele puncte:
■■ Verificaţi în documentaţia sistemului terţ dacă şi care dintre
cei doi rezistori terminali CAN ai sistemului CPC sunt necesari.
■■ Respectaţi specificaţiile din SAE J1939-15, mai ales cu
privire la lungimile admise pentru cablul CAN şi pentru liniile
de compensare.
NOTĂ
►► Dacă trebuie utilizat şi display-ul, aveţi în
vedere că şi în display se află un rezistor
terminal CAN.
Acesta nu poate fi dezactivat.
Principiul de bază al cablării
120R

CAN_H
CAN_L

Fascicul de
cabluri L

Fascicul de
cabluri B

Fascicul de
cabluri C
Fascicul de
cabluri A

Fascicul de
cabluri D
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Principiul de bază al cablării
2
KL 15
KL 31
1

Fascicul de
cabluri L

Pentru 2 fire se utilizează câte un conector tip fişă:
■■ Conector tip fişă 1 (alb):
Fire maro şi alb
■■ Conector tip fişă 2 (negru):
Fire roşu şi negru
Pentru montaj procedaţi după cum urmează:
 Stabiliţi o trecere adecvată pentru cabluri către cutia de siguranţe; eventual trebuie scoase componente (vezi în acest
sens manualul de utilizare al autovehiculului).
 În cutia de siguranţe alegeţi borna 15 (aprindere - IGN)
şi borna 31 (cablul de împământare GND). Respectaţi în
această privinţă indicaţiile speciale din manualul de utilizare
al autovehiculului.
 Pozaţi fasciculul de cabluri A începând de la cutia cu siguranţe la cablul C. Siguranţa integrată rămâne în fasciculul de
cabluri.
 Asiguraţi cablul folosind suficiente coliere de cablu.
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ATENŢIE
Pericol de scurtcircuit!
Dacă siguranţa lipseşte, există pericol de
scurtcircuit.
►► Cablul de alimentare A nu trebuie scurtat pe
partea cu siguranţa.
 Eventual scurtaţi fasciculul de cabluri C la lungimea necesară.
Dacă fasciculul de cabluri reprezintă o linie de compensare
în reţeaua magistralei CAN, acesta trebuie să fie cât mai
scurt cu putinţă (vezi specificaţiile din SAE J1939-15).
NOTĂ
►► Scurtaţi ţeava ondulată de la fasciculul de cabluri întotdeauna în zona din „amonte“ şi nu
în „aval“, conform figurii alăturate. Altminteri
există pericolul de uzare a firelor din interior
prin frecare de muchia din „aval“ în timpul
funcţionării.
 Pentru conectarea cablurilor CAN, polaritatea este prescrisă
deja de fişa albă de la fasciculul de cabluri L. Nervura (vezi
săgeata la stânga) serveşte ca protecţie împotriva inversării
polilor.
 Echipaţi cu manşoane de fişe plate cele două conexiuni
CAN (maro/alb) ale fasciculului de cabluri C al unităţii de
comandă centrală şi montaţi carcasa fişei. Realizaţi racordul
conectorilor conform figurii alăturate.
Nervura (vezi săgeata la stânga) serveşte ca protecţie împotriva inversării polilor.
(papucii de cablu şi carcasa fişei sunt conţinute în „setul de
fişe A+B+C“)
 Legaţi una de alta carcasele albe ale fişelor fasciculelor de
cabluri C şi L. Controlaţi polaritatea firelor pe baza culorilor
şi, dacă este necesar, corectaţi.
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NOTĂ
Fasciculul de cabluri C trebuie astfel pozat încât
capătul liber (cu fişa albă) să se afle în interiorul
cabinei şoferului sau în interiorul unui spaţiu
protejat.
►► Capătul liber al fasciculului de cabluri C nu
îndeplineşte cerinţele ADR.
►► Capătul liber al fasciculului de cabluri C nu
este conceput pentru instalarea în exterior
(nu dispune de IP69k).
 Pozaţi ramificaţia cu capătul liber al fasciculului de cabluri L
spre sistemul terţ respectiv.
Pentru aceasta stabiliţi o trecere adecvată pentru cabluri de
la cutia de siguranţe spre punctul de acces al sistemului terţ;
eventual trebuie scoase componente ale tabloului de bord
(vezi manualul de utilizare).
NOTĂ
►► La instalare asiguraţi-vă că fişa de diagnoză
a fasciculului de cabluri L este poziţionată
într-un loc uşor accesibil.
 Pozaţi fasciculul de cabluri L şi asiguraţi-l folosind suficiente
coliere de cablu.
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 Fixaţi ramificaţia în mod adecvat cu fişa de diagnoză.
NOTĂ
Fasciculul de cabluri L nu are voie să fie utilizat
decât în cabina şoferului sau într-un spaţiu
protejat.
►► Fasciculul de cabluri L nu îndeplineşte cerinţele ADR.
►► Fasciculul de cabluri L nu este conceput
pentru instalarea în exterior (nu dispune de
IP69k).
Pentru lucrările de conectare de la final aveţi în vedere următoarele:
Opţiune

Etapă de lucru

Rezistorul terminal al fasciculului de cabluri L nu este
necesar.

 Scurtaţi cablul în mod
corespunzător.

Rezistorul terminal al fasciculului de cabluri L se utilizează.

 Nu scurtaţi cablul.

Rezistorul terminal din unitatea centrală de comandă nu
este necesar.

 Instalaţi fasciculul de
cabluri E (vezi capitolul
„5.16.2.3 Dezactivarea
rezistorului terminal CAN
de la unitatea centrală de
comandă (opţional)“.

 Din surplusul de lungimi
formaţi bucle şi asiguraţi-le cu minim 2 coliere
de cablu.

 Conectaţi corect capetele libere ale fasciculului de cabluri L
la sistemul terţ.
Realizaţi conexiunile conform documentaţiei producătorului
sistemului terţ. Atenţie la polaritatea corectă.
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 Legaţi una de alta carcasele negre ale fişelor fasciculelor de
cabluri A şi C.
 Conectaţi fasciculul de cabluri A la borna 15 (aprindere roşu) şi borna 31 (cablu de împământare - negru).
 Ulterior închideţi din nou în mod corect cutia de siguranţe.
Aveţi grijă ca după finalizarea instalării să fie garantată etanşeitatea iniţială a cutiei de siguranţe.
 Fixaţi la loc piesele desfăcute de pe tabloul de bord.

NOTĂ
►► Dacă sistemul CPC este conectat la un sistem
terţ, trebuie să clarificaţi cu furnizorul sistemului terţ de ce format de magistrală CAN este
nevoie pentru această aplicaţie:
––CPC+J1939:
PGNs 65268, 65280, 65281, 65282, 65284
––J1939 Standard: PGN 65268
►► Setările se fac prin cititorul portabil, în cadrul
„Instalare - Instalare nouă“ sau „Modificare Modificare instalare - Modificare parametri“.
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5.16.2.3 Dezactivarea rezistorului terminal CAN de la unitatea centrală de
comandă (opţional)
NOTĂ
►► Dacă rezistorul terminal CAN de la unitatea
centrală de comandă (CCU) este dezactivat prin fasciculul de cabluri E, respectaţi
specificaţiile din SAE J1939-15, mai ales cu
privire la lungimile admise pentru cablul CAN
şi pentru liniile de compensare.
Fasciculul de cabluri E trebuie utilizat atunci când trebuie dezactivat rezistorul terminal CAN de la unitatea centrală de comandă
(vezi capitolul „5.16.2.2 Conectarea sistemului CPC la un sistem
terţ“).
Pentru aceasta fasciculul de cabluri E trebuie montat între fasciculul de cabluri C şi unitatea centrală de comandă (CCU) (vezi
imaginea de mai jos).

Principiul de bază al cablării când se conectează fasciculul de cabluri E.
Fascicul de
cabluri E
Fascicul de
cabluri C
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Dacă se utilizează un receptor suplimentar, fasciculul de cabluri
E se poate monta între fasciculul de cabluri D şi unitatea centrală
de comandă (CCU) (vezi imaginea de mai jos) sau între fasciculul
de cabluri C şi D.

Principiul de bază al cablării când se conectează fasciculul de cabluri E şi se utilizează un receptor suplimentar.
Fascicul de
cabluri E
Fascicul de
cabluri C
Fascicul de cabluri D
(opţional)

Pentru cele două îmbinări cu fişă ale fasciculului de cabluri E,
după montarea fasciculului de cabluri se recomandă următoarele:
 Fixaţi ţeava ondulată de la intrarea către capacul celor doi
conectori cu fişă, folosind un colier de cablu suplimentar
(vezi săgeata), pentru ca ţeava ondulată să nu se poată
desprinde din capacul fişei în condiţii de funcţionare nefavorabile.
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5.17 Montarea unităţii de comandă centrală şi a unui
receptor suplimentar opţional la remorcă/semiremorcă
NOTĂ
►► În cazul remorcilor/semiremorcilor complexe
(de ex. mai mult de 3 osii) se recomandă utilizarea unui receptor suplimentar. În acest caz
unitatea de comandă centrală trebuie poziţionată cât mai aproape de prima/ultima osie, iar
receptorul suplimentar cât mai aproape de ultima/prima osie (poziţia unităţii de comandă
centrală trebuie fixată în funcţie de accesul la
panoul de distribuţie şi de poziţia de montare
a indicatorului de control al presiunii).
ATENŢIE
Deteriorarea unităţii de comandă!
Proximitatea surselor de temperaturi prea
ridicate, a pieselor care se află în rotaţie sau
a pieselor mobile poate deteriora unitatea de
comandă.
►► Când alegeţi locul de montaj evitaţi proximitatea temperaturilor prea ridicate, a pieselor
care se află în rotaţie sau a pieselor mobile.
 Fixaţi suportul unităţii de comandă centrală într-un loc adecvat în zona mediană dintre osii.
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 Lăsaţi unitatea de comandă centrală cât mai jos cu putinţă,
pentru a asigura o bună legătură radio cu senzorii pneurilor
(respectaţi distanţele de siguranţă, de exemplu faţă de carosabil). Pentru o bună legătură radio, unitatea de comandă
centrală nu trebuie să fie ecranată de pereţi metalici situaţi
în imediata apropiere.
 Pentru fixarea suportului şi orientarea aparatului de comandă, vezi capitolul „5.11.2 Fixarea“.
 Pozaţi derivaţia G a fasciculului de cabluri F+G provizoriu
la autovehicul (pentru descrierea detaliată vezi capitolul
„5.19 Montarea fasciculului de cabluri F+G de la unitatea de
comandă centrală la indicatorul de control al presiunii, mufa
de diagnoză şi panoul de distribuţie“), pentru a verifica dacă
lungimea derivaţiei G este suficientă ca să unească unitatea
de comandă centrală cu indicatorul de control al presiunii.
Eventual trebuie adaptată în mod corespunzător poziţia
indicatorului de control al presiunii.
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5.18 Montarea şi orientarea indicatorului de control al presiunii
5.18.1

Poziţia de montare a indicatorului de control al presiunii
Poziţia de montare a indicatorului de control al presiunii este, de
preferinţă, între prima şi a doua lampă de semnalizare laterală
de pe partea stângă a autovehiculului. În cazul remorcilor lungi,
indicatorul de control al presiunii poate fi montat şi mai în spate,
ţinând cont de lungimea disponibilă a fasciculului de cabluri. Instalaţi indicatorul de control al presiunii la autovehicul aşa cum
instalaţi o lampă de semnalizare laterală.
NOTĂ
►► Indicatorul de control al presiunii nu trebuie
să împiedice vizibilitatea lămpii de semnalizare laterală.
►► Trebuie respectat unghiul de emisie de 45°
în faţa şi în spatele lămpilor de semnalizare
laterală.
►► Demontarea şi schimbarea locului lămpilor
de semnalizare laterală sunt interzise.
►► Indicatorul de control al presiunii nu poate fi
utilizat ca înlocuitor de lampă de semnalizare
laterală sau de alte lămpi. Conform reglementării UN ECE R 48 acesta nu face parte
din sistemul de iluminat al autovehiculului.
Instalarea sa pe autovehicul este permisă
numai în combinaţie cu sistemul ContiPressureCheckTM.
ATENŢIE
Deteriorare a indicatorului de control al
presiunii!
La montarea indicatorului de control al presiuni
în zona marcată pentru încărcare-descărcare
cu macaraua, există pericol de deteriorare.
►► Dacă se desfăşoară lucrări de încărcare-descărcare cu macaraua, nu utilizaţi zona
marcată.
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ATENŢIE
Deteriorare a indicatorului de control al
presiunii!
Dacă indicatorul de control al presiunii se montează pe autovehicule cu pereţi laterali, există
pericolul deteriorării suportului indicatorului
de control al presiunii la eventuala cădere a peretelui lateral. Braţul de cauciuc al indicatorului
de control al presiunii poate fi deformat prin
căderea peretelui lateral. Mişcarea de evitare a
braţului de cauciuc nu trebuie să fie împiedicată de denivelările şi de piesele ieşite în afară de
pe peretele lateral.
►► Poziţionaţi în mod corespunzător suportul
indicatorului de control al presiunii şi controlaţi deformarea braţului de cauciuc.
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Condiţii pentru poziţia de montare:
■■ Pentru a putea deplasa uşor indicatorul de control al presiunii, acesta trebuie poziţionat la circa 30 - 40 mm (1.18
- 1.57 inch) de muchia exterioară a autovehiculului. Dacă
braţul de cauciuc este în poziţie centrală, indicatorul de
control al presiunii iese cu circa 20 mm (0.79 inch) în afară,
peste muchia autovehiculului.

1
2

4

3
35 - 40 mm
(1.18 - 1.57 inch)

cca. 20 mm
(0.79 inch)

1

Lăţime maximă a autovehiculului

2

Marginea suportului indicatorului de control al presiunii

3

Poziţie centrală a braţului de cauciuc

4

Atenţie la autovehiculul cu perete lateral
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■■ Indicatorul de control al presiunii poate fi poziţionat şi mai
spre interior, de exemplu la vehiculele cu cisternă.
În acest caz trebuie garantată vizibilitatea în oglinda retrovizoare, la deplasarea în linie dreaptă.
■■ Montaţi suportul indicatorului de control al presiunii în
poziţie orizontală.
■■ Dacă montarea indicatorului de control al presiunii direct pe
piesele cadrului autovehiculului nu este posibilă, trebuie realizat un adaptor protejat împotriva coroziunii (de exemplu
din tablă de aluminiu).
Adaptorul trebuie astfel dimensionat încât să se excludă
eventualele vibraţii la indicatorul de control al presiunii.
Forma şi mărimea adaptorului pot fi proiectate similar cu
cele ale adaptoarelor folosite pentru lămpile de semnalizare
laterală ale autovehiculului respectiv.
Respectaţi dimensiunile orificiilor longitudinale din suportul
indicatorului de control al presiunii.
■■ La toate orificiile realizate în cadrul autovehiculului trebuie
prevăzut ulterior un strat de protecţie împotriva coroziunii.
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Montarea indicatorului de control al presiunii

70 mm
(2.76 inch)

Montarea suportului indicatorului de control al presiunii trebuie
să se facă pe mijlocul orificiului longitudinal pe cât se poate în
ambele poziţii A, pentru a facilita ajustarea ulterioară în timpul
montării.

5 mm
(0.2 inch)

5.18.2

NOTĂ
►► O fixare numai în punctul B sau numai cu un
şurub nu este permisă.
 Realizaţi 2 orificii cu diametrul de 5,5 mm în poziţia A de pe
cadru sau daţi gaura pentru adaptor la o distanţă de 70 mm.
Protejaţi orificiile împotriva coroziunii.
 Fixaţi indicatorul de control al presiunii cu şuruburi cu diametrul de 5 mm.
Tipul şuruburilor: cu autoblocare prin pretensionare a
resortului.
 Pentru fixarea suportului indicatorului de control al presiunii
utilizaţi şaibe-suport cu diametrul de 15 mm.
NOTĂ
►► Şuruburile şi şaibele-suport nu sunt conţinute
în setul de livrare.
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Orientarea indicatorului de control al presiunii
Indicatorul de control al presiunii are un con de emisie de 5°. În
această zonă intensitatea luminoasă este maximă. În afara acestui con de emisie, intensitatea luminoasă scade foarte rapid. Diametrul conului de emisie este, la o distanţă de 7 m (7.66 yd), de
circa 60 cm (23.6 inch)
60 cm
23.6 inch
5°

5.18.3

Marcaţi poziţia, la
montaj fără vehicul
tractor

7m
7.66 yd

Figură: Indicatorul de control al presiunii cu conul de emisie îndreptat spre oglindă.
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5.18.3.1 Orientare cu vehicul tractor în faţa remorcii
 Poziţionaţi vehiculul în linie dreaptă.
 Aprindeţi indicatorul de control al presiunii cu cititorul portabil. În acest scop conectaţi cablul de diagnoză cu cititorul
portabil şi cu fişa indicatorului de control al presiunii şi
porniţi cititorul portabil.
 Desfaceţi piuliţa de fixare de la suportul indicatorului de
control al presiunii.
 Desfaceţi inelul de alunecare de pe braţul de cauciuc, pentru
o reglare optimă a indicatorului de control al presiunii.
 Orientaţi grob indicatorul de control al presiunii spre oglinda
retrovizoare principală.
Ajutor pentru montator:
Dacă atunci când priviţi dinspre indicatorul de control al
presiunii în oglinda sferică intensitatea luminoasă este maximă, atunci indicatorul de control al presiunii este pre-reglat
corect.
 Orientaţi indicatorul de control al presiunii aşa încât şoferul
să îl poată vedea în condiţii optime în oglinda retrovizoare.
Aveţi grijă ca axa mediană a conului luminos al indicatorului
de control al presiunii să se afle în zona din dreapta sus a
oglinzii. Acest lucru se verifică la punctul următor.
 Verificarea orientării:
Verificare

Rezultat

Deformaţi uşor braţul de
cauciuc, în sus şi în direcţia autovehiculului.

Intensitatea luminoasă scade
uşor.

Mişcare în
direcţie opusă.

Intensitatea luminoasă rămâne aceeaşi.

 Dacă este necesar, corectaţi ulterior orientarea indicatorului
de control al presiunii.
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 Strângeţi piuliţa de fixare cu un cuplu de 2 Nm (1.48 lb-ft)
(manual), aşa încât articulaţia sferică a braţului de cauciuc să
nu se mai poată mişca în interiorul suportului.
NOTĂ
►► La temperaturi joase, materialul devine mai
rigid.
►► La temperaturi mai mici de 2 °C (35.6 °F),
cuplul de strângere nu trebuie să depăşească
2 Nm (1.48 lb-ft), altminteri există pericol de
deteriorare.
►► La temperaturi mai mari, cuplul de strângere
trebuie verificat şi reglat.
 În timpul deplasării de probă, controlaţi vizibilitatea indicatorului de control al presiunii.
Dacă este necesar, corectaţi orientarea.

93

Montare
5.18.3.2 Orientarea prealabilă a indicatorului de control al presiunii la remorcă fără vehicul tractor
 Înainte de decuplarea vehiculului tractor, stabiliţi poziţia
indicatorului de control al presiunii la remorcă.
 Prin goniometrare din această poziţie, marcaţi marginea
superioară a oglinzii principale la colţul remorcii.
 După montare, porniţi indicatorul de control al presiunii şi
orientaţi-l în funcţie de marcajul de la remorcă.
 Pentru verificarea orientării indicatorului de control al
presiunii, utilizatorul trebuie să se poziţioneze în aşa fel încât
capul să i se afle la înălţimea marcajului de la remorcă şi să-şi
mişte capul conform indicaţiilor din tabel.
Orientarea este corectă atunci când, în timpul verificării,
intensitatea luminoasă se comportă conform descrierii din
tabel:
Mişcarea propriului
cap

Rezultat

cca. 20-30 cm
(7.8-11.8 inch)
către autovehicul

Intensitatea luminoasă scade
uşor.

cca. 20-30 cm
(7.8-11.8 inch) jos

Intensitatea luminoasă scade
uşor.

cca. 20-30 cm
(7.8-11.8 inch) sus

Intensitatea luminoasă rămâne
aceeaşi.

 Ulterior controlaţi poziţia indicatorului de control al presiunii
cu vehicul tractor.
 Verificarea poziţiei:
Reglare

Rezultat

Deformaţi uşor braţul
de cauciuc, în sus şi în
direcţia autovehiculului.

Intensitatea luminoasă scade
uşor.

Mişcare în
direcţie opusă.

Intensitatea luminoasă rămâne
aceeaşi.
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 Dacă este necesar, corectaţi ulterior indicatorul de control al
presiunii.
 Strângeţi piuliţa de fixare cu un cuplu de 2 Nm (1.48 lb-ft)
(manual), aşa încât articulaţia sferică a braţului de cauciuc să
nu se mai poată mişca în interiorul suportului.
NOTĂ
►► La temperaturi joase, materialul devine mai
rigid.
►► La temperaturi mai mici de 2 °C (35.6 °F),
cuplul de strângere nu trebuie să depăşească
2 Nm (1.48 lb-ft), altminteri există pericol de
deteriorare.
►► La temperaturi mai mari, cuplul de strângere
trebuie verificat şi reglat.
 În timpul deplasării de probă, controlaţi vizibilitatea indicatorului de control al presiunii.
Dacă este necesar, corectaţi orientarea.
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5.19 Montarea fasciculului de cabluri F+G de la unitatea de comandă centrală la indicatorul de control al presiunii, mufa
de diagnoză şi panoul de distribuţie
NOTĂ
►► Dacă s-a montat un receptor suplimentar la
remorcă/semiremorcă, fasciculul de cabluri
H trebuie legat cu receptorul suplimentar
şi cu unitatea centrală de comandă. Indicaţii de montaj sunt disponibile în capitolele
„5.12 Montarea unui receptor suplimentar
(opţional)“ şi „5.13 Montarea fasciculului de
cabluri D de la unitatea de comandă centrală
la receptorul suplimentar“.
AVERTISMENT
Pericol de accidentare la autovehiculele ADR!
Dacă sistemul CPC este instalat pe un autovehicul destinat transportului de mărfuri periculoase
(ADR) şi rămâne activat în ciuda faptului că cheia
este scoasă din contact, în caz de defecţiune nu
se poate exclude o reacţie cu produsele periculoase respective din cauza formării de scântei, a
altor surse de aprindere sau similar. Acest lucru
poate duce la accidente şi la răniri grave.
►► Asiguraţi-vă că alimentarea cu tensiune a
sistemului CPC este dezactivată atunci când
autovehiculul este oprit (de ex. cheia este
scoasă din contact).
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ATENŢIE
Deteriorarea fasciculului de cabluri!
Proximitatea surselor de temperaturi prea
ridicate, a pieselor care se află în rotaţie sau a
pieselor mobile poate deteriora fasciculul de
cabluri.
►► La pozarea fasciculului de cabluri evitaţi
proximitatea surselor de temperaturi prea
ridicate (de ex. instalaţia de gaze de eşapament), a pieselor care se află în rotaţie sau a
pieselor mobile.
 Conectaţi partea fişabilă a fasciculului de cabluri F+G cu
unitatea de comandă centrală sau cu fişa de contact de la
fasciculul de cabluri H, dacă s-a folosit.
 Pozaţi fasciculul de cabluri (derivaţia G) lângă fasciculul de
cabluri existent deja la autovehicul până la indicatorul de
control al presiunii şi asiguraţi-l cu coliere de cablu, fără să
strângeţi. Conectaţi fişa derivaţiei G cu fişa indicatorului de
control al presiunii. Înfăşuraţi restul nefolosit al derivaţiei G
în bucle şi fixaţi-l în mod adecvat la autovehicul, cu minim 2
coliere de cablu.
 Pozaţi derivaţia F de la unitatea de comandă centrală pe
lângă fasciculul de cabluri existent până la panoul de distribuţie, respectiv până la alimentarea cu tensiune a autovehiculului şi asiguraţi-o cu coliere de cablu, fără să strângeţi.
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 Căutaţi un orificiu adecvat de trecere a cablurilor în panoul
de distribuţie şi treceţi cablul prin acesta.
 Eventual scurtaţi derivaţia F la lungimea necesară.
NOTĂ
►► Scurtaţi ţeava ondulată de la fasciculul de cabluri întotdeauna în zona din „amonte“ şi nu
în „aval“, conform figurii alăturate. Altminteri
există pericolul de uzare a firelor din interior
prin frecare de muchia din „aval“ în timpul
funcţionării.
 În panoul de distribuţie montaţi siguranţa inclusă în setul de
livrare la cablul plus (roşu), cu papucii de cablu livraţi.
 Căutaţi în panoul de distribuţie bornele U_bat şi GND. Respectaţi în această privinţă indicaţiile speciale din manualul
de utilizare al autovehiculului.
 Conectaţi cablul roşu din derivaţia F (inclusiv siguranţă) la
borna U-bat şi cablul negru la borna GND.
 Ulterior închideţi din nou în mod corect panoul de distribuţie. Aveţi grijă ca după finalizarea instalării să fie garantată
etanşeitatea iniţială a panoului de distribuţie.
 Ulterior asiguraţi încă o dată derivaţiile F şi G de-a lungul
fasciculului de cabluri al autovehiculului, folosind coliere de
cablu.
Pentru îmbinarea cu fişă la unitatea centrală de comandă, respectiv la fasciculul de cabluri H, după montarea fasciculului de cabluri se recomandă următoarele:
 Fixaţi ţeava ondulată de la intrarea către capacul fişei, folosind un colier de cablu suplimentar (vezi săgeata), pentru ca
ţeava ondulată să nu se poată desprinde din capacul fişei în
condiţii de funcţionare nefavorabile.
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5.20 CPC pentru remorci conectat la un sistem terţ
În cazul în care sistemul CPC pentru remorcă este conectat la un
sistem terţ (de exemplu la un sistem Telematik), adresaţi-vă producătorului.
Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany

5.21 Verificări după montare
Imediat după montare:
 Verificaţi toate sistemele autovehiculului (ca de exemplu instalaţia de frânare şi de iluminat) să funcţioneze ireproşabil.
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Iniţializare prin cititorul portabil
NOTĂ
►► Toate informaţiile şi instrucţiunile de utilizare
ale cititorului portabil sunt disponibile în „Manualul de utilizare al cititorului portabil“.
Prin iniţializarea cu ajutorul cititorului portabil, sistemul CPC
poate fi utilizat pentru orice configuraţie de autovehicul (cu un
sistem CPC se pot monitoriza maxim 24 de pneuri, repartizate
pe 6 osii).
Pentru aceasta procedaţi după cum urmează:
 Porniţi cititorul portabil.
 Selectaţi punctul din meniu Instalare - Instalare nouă.
 Urmaţi instrucţiunile cititorului portabil.
NOTĂ
►► Exploatatorul autovehiculului trebuie să se
asigure că sistemul CPC este instalat şi pus
şi funcţiune în mod corespunzător. Instalare
corespunzătoare înseamnă inclusiv setarea
presiunilor nominale, corelarea corectă dintre
senzorii pentru pneuri şi poziţia roţii, etc.
►► La stabilirea presiunii nominale pentru fiecare
osie în parte, respectaţi indicaţiile producătorului de pneuri.
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 Pentru setarea formatului magistralei CAN respectaţi următoarele:
–– Sistem CPC ca sistem independent.
Selectaţi formatul de magistrală CAN „CPC+J1939“.
–– Sistem CPC conectat la un sistem terţ.
Clarificaţi cu furnizorul sistemului terţ de ce format de
magistrală CAN este nevoie:
CPC+J1939:

PGNs 65268, 65280, 65281,
65282, 65284
J1939 Standard: PGN 65268
După selectarea configuraţiei autovehiculului şi după realizarea
tuturor setărilor CPC relevante, are loc programarea senzorilor
pentru pneuri.
NOTĂ
►► Pe partea din stânga a ecranului cititorului
portabil se afişează prima osie, iar pe partea
din dreapta ultima osie.
 Ţineţi cititorul portabil în poziţia indicată şi mişcaţi-l pe peretele lateral conform animaţiei de pe ecran.
NOTĂ
►► Pentru a citi senzorul pneului jumelat interior,
cititorul portabil poate rămâne pe pneul din
exterior.
 După citirea ultimului senzor pentru pneuri, conectaţi cititorul portabil prin intermediul cablului de diagnoză, după cum
urmează:
–– La autocamion şi autobuz, la fişa de diagnoză a display-ului sau a fasciculului de cabluri L
–– La remorcă, la fişa de diagnoză a indicatorului de control
al presiunii
 Urmaţi indicaţiile cititorului portabil (unitatea de comandă
este configurată).
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 După realizarea cu succes a configurării, unitatea de comandă trebuie oprită 30 de secunde. În acest scop, opriţi contactul şi eventual acţionaţi comutatorul principal al bateriei,
dacă unitatea de comandă de la remorcă a fost conectată
la o sursă permanentă de alimentare. Continuaţi apoi cu
instrucţiunile din capitolul „7 Deplasare de probă pentru
verificarea sistemului“.
NOTĂ
►► Dacă s-a selectat ATL (identificare automată
a remorcii), pentru toate pneurile remorcii se
poate indica numai o presiune nominală.
La funcţionarea ulterioară:
NOTĂ
►► După schimbarea sau modificarea poziţiei
unuia sau a mai multor senzori pentru pneuri,
resetaţi contorul telegramelor de pe ecran,
vezi în acest sens capitolul „11.2 Evaluarea
calităţii semnalului prin display“.
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Deplasare de probă pentru verificarea sistemului

7.1

Deplasare de probă pentru verificarea sistemului la autocamion/autobuz
NOTĂ
►► Toate indicaţiile şi instrucţiunile pentru deplasarea de probă sunt disponibile în „Manualul
de utilizare al cititorului portabil“.
►► Dacă s-a selectat opţiunea „J1939-Standard“
pentru formatul magistralei CAN, deplasarea
de probă nu este posibilă.
Pentru a verifica sistemul în totalitate, realizaţi o deplasare de
probă, după cum urmează:
 Conectaţi cititorul portabil la display şi selectaţi punctul din
meniu „Instalare - deplasare de probă“.
 Porniţi deplasarea de probă.
NOTĂ
►► Deplasarea de probă poate fi întreruptă în
orice moment.
Pentru aceasta ţineţi apăsată tasta ESC
pentru cel puţin 3 secunde.
►► La viteze mai mari de 30 km/h (19 mph),
deplasarea de probă se încheie de regulă în
5 minute.
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După pornirea meniului, afişajul cititorul portabil comută pe perspectivă aeriană - partea stângă arată prima osie a autovehiculului.
În simbolurile pneurilor sunt afişate puterea de transmisie a senzorilor de pneuri (RSSI) sau numărul telegramelor primite.
NOTĂ
►► Comutare între cele două afişaje RSSI şi Numărul telegramelor, prin tastele cu săgeată .

Deplasarea de probă este finalizată atunci când pe ecran se afişează o solicitare de salvare a fişierului de protocol.
Fişierul de protocol se salvează prin apăsarea tastei Return

.

Ulterior este afişat rezultatul deplasării de probă.
■■ Dacă deplasarea de probă a avut un rezultat pozitiv, sistemul
CPC este adecvat pentru utilizarea pe autovehiculul testat.
■■ Dacă deplasarea de probă a avut un rezultat negativ, sunt
necesare corecturi la instalarea CPC (ca de exemplu poziţia
şi orientarea CCU).
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7.2

Deplasare de probă pentru verificarea sistemului la semiremorcă
NOTĂ
►► Toate indicaţiile şi instrucţiunile pentru deplasarea de probă sunt disponibile în „Manualul
de utilizare al cititorului portabil“.
Pregătirea deplasării de probă:
 Decuplaţi fişa fasciculului de cabluri F+G (ramura G) de la
indicatorul de control al presiunii.
 Conectaţi cititorul portabil la derivaţia G prin intermediul
cablului de diagnoză şi selectaţi punctul din meniu
„Instalare - deplasare de probă remorcă“.
Dacă operaţia s-a finalizat cu succes:
 Decuplaţi cititorul portabil.
 Conectaţi derivaţia G cu indicatorul de control al presiunii.
 Efectuaţi deplasarea de probă fără cititorul portabil.
NOTĂ
►► La viteze mai mari de 30 km/h (19 mph),
deplasarea de probă se încheie de regulă în
5 minute.
Deplasarea de probă este finalizată când indicatorul de control al
presiunii luminează pentru 60 de secunde.
 Conectaţi cititorul portabil din nou la derivaţia G şi selectaţi
din nou punctul din meniu „Instalare - deplasare de probă“.
Pentru a finaliza verificarea sistemului:
 Opriţi cititorul portabil şi decuplaţi-l de ramificaţia G.
 Conectaţi derivaţia G cu indicatorul de control al presiunii.
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7.3

Pregătire pentru repetarea unei deplasări de probă
Dacă trebuie repetată deplasarea de probă, de exemplu după
repoziţionarea unităţii centrale de comandă, toţi senzorii pentru
pneuri trebuie să se afle în aşa-zisul mod de parcare.
Senzorii pentru pneuri se resetează automat în modul de parcare, dacă autovehiculul nu a fost mişcat cel puţin 20 de minute.

Pentru repetarea unei deplasări de probă:
 Autovehiculul trebuie să fi fost oprit cel puţin 20 de minute.
 Realizaţi deplasarea de probă conform descrierii din capitolul „7.1 Deplasare de probă pentru verificarea sistemului la
autocamion/autobuz“, respectiv capitolului „7.2 Deplasare
de probă pentru verificarea sistemului la semiremorcă“.
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Modificarea configuraţiei sistemului
Dacă se realizează modificări ulterioare la instalaţia sistemului
CPC, este necesară adaptarea configuraţiei unităţii de comandă
centrală (CCU) cu ajutorul cititorului portabil.

8.1

Identificare automată a schimbării roţii (SWE)
Funcţia „Identificare automată a schimbării roţii (Single Wheel
Exchange, pe scurt SWE) permite o schimbare simplificată a unui
singur pneu cu senzor.
NOTĂ
►► Dacă este activată funcţia ATL (identificare
automată a remorcii), atunci funcţia de identificare automată a schimbării roţii (SWE) este
dezactivată.
►► Dacă este ridicată o punte liftantă, identificarea automată a schimbării roţii (SWE) nu
funcţionează.
Noul senzor de pneu se poate identifica abia
când autovehiculul se deplasează cu punţile
liftante coborâte. În acest sens nu are importanţă în ce poziţie a fost schimbată roata.
Dacă în timpul funcţionării este înlocuit un singur pneu echipat
cu senzor pentru pneuri, sistemul CPC recunoaşte acest lucru în
mod automat. O configurare ulterioară cu ajutorul cititorului portabil nu este necesară.
■■ Noul senzor pentru pneuri este de regulă recunoscut automat în cursul primei deplasări de după înlocuirea pneului.
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■■ Operaţia este finalizată după circa 10 minute de deplasare.
Condiţia este o viteză de minim 30 km/h (19 mph) pe durata
acestei deplasări.
■■ În timpul operaţiei de iniţializare, pe simbolul corespunzător
pneului respectiv nu apare nicio valoare pentru presiune.
NOTĂ
►► În cazul în care recunoaşterea eşuează în timpul primei deplasări, pentru această poziţie
de pneu pe display se afişează mesajul „LIPSĂ
SEMNAL“, respectiv clipeşte lent indicatorul
de control al presiunii.
►► Pentru repornirea funcţiei de identificare
a schimbării roţii, autovehiculul trebuie să
staţioneze 20 minute.
Sistemul CPC porneşte identificarea automată a schimbării roţii (SWE) la fiecare deplasare, până când noua roată este recunoscută.
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8.2

Ajustări manuale cu ajutorul cititorului portabil
O reconfigurare a sistemului CPC este necesară şi posibilă în următoarele cazuri:
■■ Modificarea numelui autovehiculului
■■ Modificarea setărilor CAN utilizate
■■ Cuplarea/decuplarea monitorizării remorcii (ATL şi SO)
■■ Cuplarea/decuplarea receptorului suplimentar
■■ Modificarea presiunii nominale a unei osii
■■ Modificarea statutului unei osii (osie ridicătoare da/nu)
■■ Modificarea poziţiei senzorilor pentru pneuri
■■ Înlocuirea a minim 2 senzori pentru pneuri (noi senzori
pentru pneuri)
În acest scop, accesaţi următoarele meniuri în cititorul portabil şi
urmaţi indicaţiile cititorului portabil:
●● „Modificare - Modificare instalare - Modificare parametri“
●● „Modificare - Modificare instalare - Modificare ID senzori“
În cazul în care modificările depăşesc cadrul descris mai
sus, este necesară o nouă iniţializare, conform descrierii din
capitolul „6 Iniţializare prin cititorul portabil“.
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8.3

Dezactivarea/activarea sistemului ContiPressureCheck
În cazul în care sistemul CPC prezintă un comportament eronat,
care ar putea să-l deranjeze pe şofer şi care nu poate fi eliminat în
scurt timp, sistemul CPC poate fi dezactivat temporar.
Pentru aceasta procedaţi după cum urmează:
 Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la sistemul
CPC.
 Executaţi punctul din meniu „Modificare - Dezactivare
CPC“.
Dacă sistemul CPC a fost dezactivat cu succes, acest lucru va fi
reprezentat la nivelul sistemului în felul următor:
–– Camion: mesaj pe afişaj „SISTEMUL NU ESTE ACTIV“
–– Remorcă: indicator de control al presiunii fără funcţie
(nu are loc nici aprinderea timp de 15 secunde ca la „Cuplare
contact“.)
Pentru a reactiva sistemul CPC:
 Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la sistemul
CPC.
 Executaţi punctul din meniu „Modificare - Activare CPC“.
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9

Documentarea montării sistemului
După realizarea cu succes a instalării, în scopul documentării,
configuraţia autovehiculului trebuie transferată pe un PC şi printată.
■■ La adresa www.contipressurecheck.de este disponibil un
fişier excel, care converteşte fişierele de protocol în format
printabil.
În acest document sunt trecute toate ID-urile pneurilor, configuraţia autovehiculului, componentele montate, precum şi reglajele realizate.
Dacă s-a realizat o deplasare de probă este disponibil un fişier
de protocol suplimentar. Acesta conţine rezultatul deplasării de
probă, precum şi valorile RSSI şi numărul telegramelor primite.
Fişierul poate fi de asemenea transferat pe PC şi printat.
Aceste documente trebuie semnate de responsabilul de atelier.
NOTĂ
►► Mai multe informaţii despre fişierele de protocol sunt disponibile în „Manualul de utilizare
al cititorului portabil“.
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Indicaţii privind sistemul

10.1 Generalităţi
■■ Sistemul ContiPressureCheckTM vă asistă la monitorizarea
presiunii din pneuri. Răspunderea pentru corectitudinea
presiunii din pneuri aparţine şoferului.
■■ Nu corectaţi presiunea din pneuri decât atunci când temperatura acestora corespunde temperaturii ambientale.

10.2 Funcţionare
În timpul funcţionării sistemului trebuie luate următoarele măsuri:
■■ Curăţaţi periodic suprafaţa luminoasă a indicatorului de
control al presiunii.
■■ Şoferul trebuie să se asigure că indicatorul
de control al presiunii se vede în oglinda retrovizoare. Pentru
aceasta, indicatorul de control al presiunii se aprinde 15
secunde la începutul fiecărei deplasări.
■■ Unitatea centrală de comandă şi receptorul suplimentar
trebuie protejate de murdării, cum sunt zăpada sau zăpada
înmuiată, pentru a nu afecta puterea de transmisie.
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Diagnoză
Cu ajutorul cititorului portabil este posibilă citirea codurilor de
eroare (DTC = Diagnostic Trouble Code).
NOTĂ
►► Mai multe informaţii despre codurile de
eroare (DTC) sunt disponibile în „Manualul de
utilizare al cititorului portabil“.
În acest capitol se abordează indicaţii de diagnoză şi posibilităţile
de diagnoză ale display-ului.
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11.1 Mesaje de eroare şi instrucţiuni de operare
Informaţie
statut

Cod de
eroare

EROARE DE
SISTEM

1001

EROARE DE
SISTEM

EROARE DE
SISTEM

1002

1003

Cauză posibilă
a erorii

Indicaţie de
operare

Alimentarea cu curent
către CCU nu este
suficientă.

Vezi sfaturile de la
www.contipressurecheck.com,
rubrica „Sfaturi despre diagnoză“

Comunicarea CAN nu
funcţionează.

Vezi sfaturile de la
www.contipressurecheck.com,
rubrica „Sfaturi despre diagnoză“

CCU are CAN redus (nu
toate mesajele CAN
sunt disponibile).
Motiv posibil:
CCU a fost activat cel
puţin 2x pentru câte cel
puţin 72 minute fără
a recepţiona senzorii
pentru pneuri.

Ignoraţi mesajul de eroare,
realizaţi o „Instalare nouă“.

Mesaj
CAN necesar indisponibil.

Dacă eroarea continuă să persiste, înlocuiţi CCU.

Înlocuiţi CCU.
Dacă eroarea continuă să
persiste, adresaţi-vă Serviciului
Clienţi CCU (vezi capitolul „1.9
Serviciu clienţi“).
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Informaţie
statut

Cod de
eroare

EROARE DE
SISTEM

EROARE DE
SISTEM

DISPLAY
ERROR

Cauză posibilă
a erorii

Indicaţie de
operare

1004

Microcontroller-ul sau
memoria internă a CCU
defectă.

Înlocuiţi CCU.

1005

Senzorii pentru pneuri
nu sunt activaţi.

Activaţi senzorii pentru pneuri.
Realizaţi deplasarea de probă.
Dacă mesajul de eroare persistă, realizaţi o „Instalare nouă“
sau „Modificare ID senzori“.

În pneuri nu sunt montaţi senzori.

Verificaţi dacă sunt montaţi
senzori în pneuri. Asiguraţi-vă
că senzorii sunt montaţi în
pneuri şi apoi realizaţi „Instalare nouă“ sau „Modificare ID
senzori“.

Niciunul dintre senzorii
montaţi nu se potrivesc
cu configuraţia salvată
a sistemului.

Realizaţi o „Instalare nouă“ sau
„Modificare ID senzori“.

Microcontroller-ul sau
memoria internă a
display-ului defectă.

Înlocuiţi display-ul.

1006
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Informaţie
statut

Cod de
eroare

Cauză posibilă
a erorii

Indicaţie de
operare

SISTEMUL
NU ESTE
ACTIV

CPC este dezactivat.

Activaţi sistemul CPC cu ajutorul cititorului portabil HHT.

SISTEMUL
NU ESTE
CONFIGURAT

Sistemul nu este configurat încă.

Realizaţi o „Instalare nouă“.
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11.2 Evaluarea calităţii semnalului prin display
11.2.1

Accesarea ferestrei de diagnoză
Ţineţi apăsată tasta SET şi acţionaţi tasta
următorul afişaj:

1

4

2

. Pe display apare

3

0C03EF4E | 01 | 0 |
100 | 52200 | 87%

7

0C03EF4E | 01 | 0 |

6 100 | 52200 | 87%

0C03EF4E | 0E | 0 |
107 | 60000 | 100%

0C03EF4E | 0E | 0 |
107 | 60000 | 100%

0C03EF33 | FF | 0 |
99 |
|

0C03EF33 | 09 | 1 |
99 | 55000 | 92%

5

0C03EF3A | 07 | 0 |
91 | 48263 | 80%

1

ID senzor pneuri

2

Poziţie roată
(vezi capitolul „11.2.2 Exemplu de poziţii de roată“)

3

Încărcare baterie:
0 = în ordine
1 = înlocuire senzor pneu

4

Numărul telegramelor de la ultima pornire prin punerea
contactului

5
6

Numărul telegramelor de la ultima resetare a display-ului

7

O săgeată vizibilă înseamnă că se pot răsfoi alte pagini
de diagnoză, care conţin date despre alţi senzori montaţi
în pneuri

Putere de transmisie în procente, prin raport cu senzorul
de pneu cu puterea de transmisie cea mai mare
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Resetarea contorului de telegrame:
NOTĂ
►► După schimbarea sau modificarea poziţiei
unuia sau a mai multor senzori pentru pneuri,
trebuie resetat contorul de telegrame de pe
display.
Ţineţi apăsată tasta OK şi acţionaţi tasta
torul de telegrame.

pentru a reseta con-
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11.2.2

Exemplu de poziţii de roată

Configuraţie

Matrice

Autocamion 4x2

3

5

9

Poziţie roată
B

0
1

⇒

2
3
4
5

3

5

9

B

Remorcă 6x

8
9
A
B
C
D

⇒

Coordonată

Faţă stânga

03

Faţă dreapta

0B

Spate stânga
exterior

53

Spate stânga
interior

55

Spate dreapta
interior

59

Spate dreapta
exterior

5B

Remorcă osia
1 stânga

B3

Remorcă osia
1 dreapta

BB

Remorcă osia
2 stânga

C3

Remorcă osia
2 dreapta

CB

Remorcă osia
3 stânga

D3

Remorcă osia
3 dreapta

DB

Numerele osiilor 0 până la 5 sunt utilizate pentru vehiculul tractor, 8 până la D pentru vehiculul tractat.
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11.3 Afişarea informaţiilor despre aparat:
Ţineţi apăsată tasta SET şi acţionaţi tasta OK pentru a afişa versiunea de software şi hardware, precum şi data producerii display-ului:

1

SW- Ver.
XXXXXX

2

HW- Ver.
XXXXXX

3

Production Date
XX.XX.XX
DD.MM.YY

1

Versiune de software

2

Versiune de hardware

3

Data producerii display-ului

Revenire la afişajul presiunii/temperaturii:
 Acţionaţi tasta SET.
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12

Demontare şi eliminare ca deşeu

12.1 Demontare
ATENŢIE
Pericol de scurtcircuit!
La toate lucrările efectuate la sistemul electric
al autovehiculului există pericol de scurtcircuit.
►► Respectaţi indicaţiile de siguranţă ale producătorului autovehiculului.
►► Înainte de decuplarea bornelor de conexiune de la baterie, opriţi toţi consumatorii
electrici.
►► Decuplaţi borna minus înainte de a decupla
borna plus.
Sistemul se va demonta numai de către personal calificat specializat pentru această activitate, cu respectarea dispoziţiilor locale
de siguranţă.
 Decuplaţi toate îmbinările fişabile ale fasciculelor de cabluri.
 Scoateţi colierele de cabluri.
 Îndepărtaţi fasciculele de cabluri:
NOTĂ
►► Dacă sistemul CPC este conectat la un sistem
terţ (de exemplu un sistem Telematik sau
un tablou de bord), conexiunea CPC poate fi
îndepărtată, aşa încât sistemul terţ să poată
lucra ulterior fără erori.
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Unitate de comandă centrală:
 Demontaţi unitatea de comandă centrală. Pentru aceasta
desfaceţi şuruburile de fixare ale suportului şi scoateţi suportul împreună cu unitatea de comandă centrală.
 Scoateţi unitatea de comandă centrală din suport.
Receptor suplimentar:
 Demontaţi receptorul suplimentar (opţional); pentru aceasta
desfaceţi şuruburile de fixare ale suportului şi scoateţi suportul împreună cu receptorul suplimentar.
 Scoateţi receptorul suplimentar din suport.
Indicator de control al presiunii:
 Demontaţi indicatorul de control al presiunii. Pentru aceasta
desfaceţi şuruburile de fixare şi scoateţi indicatorul de control al presiunii.
Display:
 Desprindeţi display-ul de pe parbriz sau de pe tabloul de
bord.
 Îndepărtaţi suportul de pe parbriz, respectiv de pe tabloul
de bord.
Sistemul în întregime:
 Eliminaţi toate componentele sistemului conform descrierii
din capitolul „12.2 Eliminare ca deşeu“.
NOTĂ
►► Dacă după demontarea sistemului CPC
rămân orificii neprotejate în rama autovehiculului, acestea trebuie obturate cu spray de
zincare.
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12.2 Eliminare ca deşeu
Firma Continental este preocupată de protecţia mediului. Ca şi
în cazul altor aparate uzate, sarcina returnării poate fi preluată
de Continental, în maniera obişnuită. Pentru detalii privind eliminarea ca deşeu, vă rugăm să vă contactaţi partenerul distribuitor
autorizat.
 Duceţi metalele şi materialele plastice, sortate pe tipuri, la
revalorificare sau casare.
 Celelalte componente, cum sunt agenţii de curăţare sau
componentele electrice (ca de exemplu aparatul de comandă central, receptorul suplimentar) trebuie eliminate
conform prevederilor legale.

12.2.1

Senzor pneuri
NOTĂ
►► Înainte de eliminarea ca deşeu a unui pneu,
senzorul trebuie scos. În cazul în care se
intenţionează utilizarea în continuare a senzorului pentru pneuri, trebuie să se ţină cont
de durata de viaţă, respectiv de kilometrajul
senzorului pentru pneuri, în conformitate cu
capitolul „3.1 Senzor pneuri“.
Senzorul pentru pneuri conţine o baterie litiu-ion, montată fix în
carcasă, care nu poate fi înlocuită.
După expirarea duratei de viaţă eliminarea senzorului pentru
pneuri trebuie efectuată respectând toate legile şi prevederile
locale, regionale şi naţionale în vigoare. Pentru aceasta este necesară returnarea către un partener distribuitor CPC autorizat
sau către punctul central de colectare CPC (pentru adresă vezi
capitolul „12.2.4 Punct de colectare CPC“).
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12.2.2

Cititor portabil
Cititorul portabil conţine un acumulator litiu-ion, montat fix în
carcasă. După expirarea duratei de viaţă, eliminarea cititorului
portabil trebuie efectuată respectând toate legile şi prevederile
locale, regionale şi naţionale în vigoare. Pentru aceasta este necesară returnarea către un partener distribuitor CPC autorizat
sau către punctul central de colectare CPC (pentru adresă vezi
capitolul „12.2.4 Punct de colectare CPC“).

12.2.3

Componente electrice/electronice
Toate celelalte componente electrice/electronice, cu excepţia
senzorului pentru pneuri şi a cititorului portabil, trebuie eliminate în conformitate cu Directiva privind deşeurile electrice şi
electronice 2002/96/CE-WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment). Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să le adresaţi autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

12.2.4

Punct de colectare CPC
Adresa:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung”
VDO-Straße 1
Gebäude B14
64832 Babenhausen
Germany
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Declaraţie de conformitate
Sistemul CPC îndeplineşte cerinţele legale fundamentale şi normele relevante ale Uniunii Europene (UE) şi ale SUA, precum şi
ale altor ţări, enumerate la www.contipressurecheck.com.
Declaraţia de conformitate originală integrală se află
în nota ataşată:
EC-Declaration of Conformity
Déclaration CE de Conformité
EG-Konformitätserklärung
sau este disponibilă la adresa www.contipressurecheck.com.
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Certificări
Toate certificatele sunt ataşate documentaţiei sistemului şi/sau
sunt disponibile la adresa www.contipressurecheck.com.

14.1 Licenţă radio
Pentru sistemul CPC, în ţările următoare a fost emisă o licenţă
radio.
Vezi lista de ţări din nota ataşată:
Homologation Certificate Vehicle Components

14.2 Autorizaţie generală de funcţionare
Pentru sistemul CPC, Oficiul Federal pentru Vehicule Motorizate
(KBA) a emis o autorizaţie generală de funcţionare (ABE).
Vezi nota ataşată:
ALLGEMINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)
(AUTORIZAŢIE GENERALĂ DE FUNCŢIONARE (ABE))

14.3 ADR
În principiu, sistemul CPC este adecvat pentru autovehiculele
care transportă mărfuri periculoase (ADR).
Sistemul CPC deţine o declaraţie de conformitate în conformitate cu ADR, care conţine clasele de pericol autorizate. Vezi nota
ataşată:
ADR-Konformitätserklärung CPC-System
(Declaraţie de conformitate ADR pentru sistemul CPC)
Versiunea actuală este disponibilă la adresa www.contipressurecheck.com.

124

Index
15
A

Index
E

Abrevieri..............................................................8

Eliminare ca deşeu.................................. 122

ADR.................................................................. 124

Explicarea simbolurilor...............................7

Adresa producătorului.............................10
Autorizaţie generală de
funcţionare.................................................. 124

C

I
Identificare automată a schimbării
roţii (SWE).................................................... 107
Indicaţii de avertizare...................................9

Cerinţe privind personalul......................15

Indicaţii privind sistemul..................... 112

Certificări...................................................... 124

Indicator de control al presiunii...........29

Cititor portabil...............................................31

Iniţializare prin cititorul portabil...... 100

CPC ca sistem independent...................70

D

L

Date tehnice...................................................17

Legarea sistemului CPC la un
sistem terţ........................................................73

Cititor portabil..........................................20

Licenţă radio............................................... 124

Display..........................................................19

Limitarea răspunderii...................................7

Indicator de control al presiunii......20

M

Receptor suplimentar (opţional)....18
Senzor pneuri...........................................17
Unitate de comandă centrală...........18

Mesaje de eroare şi instrucţiuni
de operare................................................... 113

Declaraţie de conformitate................ 124

Modificarea configuraţiei
sistemului..................................................... 107

Demontare.................................................. 120

Montare.............................................................33

Deplasare de probă pentru
verificarea sistemului............................ 103

Montarea display-ului...........................65

Descrierea funcţionării.............................21
Dezactivarea/activarea sistemului
ContiPressureCheck.............................. 110
Diagnoză...................................................... 112
Display...............................................................26
Dispoziţii privind garanţia.......................10
Documentarea montării sistemului.111
Drept de autor...............................................10

Montarea fasciculului de
cabluri C de la unitatea de
comandă centrală la cutia de
siguranţe.....................................................64
Montarea fasciculului de
cabluri D de la unitatea de c
omandă centrală la receptorul
suplimentar................................................62
Montarea fasciculului de cabluri E... 82

125

Index
Montarea fasciculului de
cabluri F+G de la unitatea de
comandă centrală la indicatorul
de control al presiunii...........................96
Montarea senzorului de pneuri.......34
Montarea şi orientarea
indicatorului de control al
presiunii.......................................................86
Montarea unităţii de comandă
centrală........................................................55
Montarea unui receptor
suplimentar................................................58
Pericole speciale.....................................35
Utilizarea de substanţe de
echilibrare...................................................54
Verificări după montare......................99

P
Piese de schimb............................................32
Punct de colectare CPC........................ 123

R
Receptor suplimentar...............................25

S
Senzor pneuri................................................22
Serviciu clienţi...............................................10
Set de livrare..................................................33
Siguranţa..........................................................11
Echipament individual de
protecţie......................................................16
Indicaţii fundamentale de
siguranţă.....................................................13
Pericole speciale.....................................13
Suport................................................................27

U
Unitate de comandă centrală................24
Utilizare conformă......................................12

126

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germania

Dispozitiv de testare RF
Instrument nr. 040072

CPC_IM_long_RO_V3_072015 A2C81582400 - 17340270000

www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com
www.continental-corporation.com

