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Durf je het aan?
Durf je het aan om je diagnose-
systemen te laten testen in de 
alledaagse diagnosepraktijk 
van Frank Bouman? Mail dan 
naar AMT@reedbusiness.nl. 
Kijk voor nog veel meer reviews 
van diagnosesystemen en 
EOBD-scanners op  
www.amtdiagnosewijzer.nl

Diagnosetester getest
UNBOXING DE BOSCH TPA 200 TMPS-TOOL

“Snel”, “Intuïtief te bedienen”, “Kan 95% van het wagenpark 
aan”, “Diepgang op OEM-niveau”. Leveranciers van diagnose-
tools zijn meestal erg enthousiast over hun producten. Maar 
hoe werkt zo’n apparaat in de praktijk? Technisch Specialist 
Frank Bouman pakt een diagnosetool uit en gaat er meteen 
mee aan de slag in zijn werkplaats. Zijn oordeel? Lees maar… 

mers van de TPMS-ventielen. Het Start-
center zorgt ervoor dat de werkplaats 
vooraf kennis van een systeem kan op-
doen. Handig bij het maken van o!er-
tes voor bijvoorbeeld een winterban-
denset. Achteraf constateren dat er 
een extra ventielenset nodig is, kan 
een kostbaar geintje zijn. 

Alle data bij de hand
De TPA 200 van Bosch werkt samen met 
Esitronic 2.0 en de KTS-diagnose equip-
ment wanneer een nieuw TPMS-ventiel 
op een voertuig geactiveerd moet wor-
den. In het Startcenter wordt aangege-

Nieuwe auto’s zijn sinds 1 november 
2014 altijd uitgerust met een TPMS-sys-
teem. Aanbieders van diagnose-equip-
ment hebben daarom nu TPMS-tools in 
hun leveringsprogramma. Net als des-
tijds met het EOBD-uitlezen lijkt er een 
enorme run op TPMS-tools te ontstaan. 
En dat terwijl er bij TPMS nog geen 
sprake is van een gestandaardiseerd 
protocol. Er zijn verschillende systeem-
varianten in omloop. De indirecte  
detecteren een lekke band met behulp 
van het ABS-systeem. Voor de directe 
systemen is TPMS-gereedschap nodig. 
Het is dus zaak om je goed te verdiepen 
in de verschillende TPMS tools. In deze 
‘Unboxing’ beginnen we daar mee.

Geen kostbare 
 verrassingen
Bosch heeft ons een TPA 200 TPMS tool 
bezorgd. Het is een compacte tool met 
een klein tweeregelig display en drie 
bedieningsknoppen. De Bosch TPA 200 
oogt daardoor erg gebruiksvriendelijk. 
Het pakket bevat verder een korte  
gebruiksaanwijzing en een USB-kabel 
om de TPA 200 met een Windows-pc te 
verbinden. Bosch laat tevens een in-
structie achter waarmee we de  

zogenaamde Startcenter-software op 
de pc kunnen installeren.
Die installatie gaat vanzelf. Meteen 
worden we geattendeerd op een  
update voor de TPA 200. Belangrijk dat 
de TPMS-tool up to date blijft. Banden-
wissels kunnen we immers direct na 
introductie van een nieuw model in de 
werkplaats verwachten. Verder vinden 
we in het Startcenter ook een database 
met TPMS-gegevens en instructies per 
merk en model. Hierin kunnen we op-
zoeken of het voertuig is uitgerust met 
een direct of indirect TPMS-systeem en 
hoe de activatie van nieuwe ventielen 
in zijn werk gaat. Bosch vermeldt in 
het Startcenter ook de onderdeelnum-

ven wanneer activatie met behulp van 
de KTS en de TPA 200 noodzakelijk is. 
Verder kan de TPA gebruikt worden om 
sensoren te controleren en te clonen.  
Sensorcontrole gaat eenvoudig. Merk 
en model selecteren en de TPA 200 
weet wat de te verwachten sensorge-
gevens zijn. Handig tijdens bijvoor-
beeld de controle van wielensets die uit 
de opslag komen en gereed gemaakt 
worden voor montage op het voertuig. 
Hetzelfde geldt voor het clonen. De TPA 
leest het originele ventiel uit en vervol-
gens schrijf je met een simpele hande-
ling de data naar het nieuwe ventiel. 
Testresultaten bewaar je op de TPA 200 
je print ze met behulp van de  
Startcenter-pc-software. 

Mag de TPA 200 TPMS 
tool blijven?
De combinatie TPA 200, Startcenter-
pc-software en KTS-diagnosetoestel 
zorgt dat de werkplaats compleet is 
uitgerust voor TPMS. In ons geval mag 
de TPA 200 dus voorlopig blijven. Maar 
voor een compleet overzicht van de 
mogelijkheden van de verschillende 
TPMS-tools gaan we in de komende 
AMT’s nog een aantal andere  
TPMS-apparaten unboxen.

De TPA 200 is een handzame en eenvoudig te bedienen TPMS-tool.

Via de Startcenter-pc-software wordt de TPA 200 
van de meest recente software voorzien.

Activeringsmethode en sensorinformatie staat per merk en 
model in de Startcenter-software gedocumenteerd.


