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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee

Instruções

Conjunto do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS) que 
contém as ferramentas necessárias para a montagem correcta do sensor TPMS 
no aro da jante. Inclui uma chave dinamométrica de quadratura de ¼"para 
apertar as porcas de válvula do sensor TPMS ao binário especificado. O 
conjunto inclui pontas T10 e T20 a aplicar quando a válvula do pneu é amovível 
do sensor. 

Cuidados com a chave dinamométrica

• Após a utilização da chave, desbloqueá-la e rodar o regulador para regulação mais 
baixa para a guardar. Tenha cuidado para não rodar o regulador para além da 
regulação mínima de binário de aperto, pois tal pode causar danos ao mecanismo.

• Trate cuidadosamente da chave dinamométrica e mantenha-a limpa; volte a colocar 
todos os componentes na caixa quando não os utilizar.

• Não guarde em espaços com temperatura e humidade altas.

• Nunca utilize a chave dinamométrica para apertar um elemento de fixação a um 
binário superior do que a regulação máxima na escala.



Conteúdo

Código  Descrição

A Chave dinamométrica (2 a 10 Nm)

B Chave dinamométrica (0,4 a 2 Nm)

C Cabo em T com quadratura de ¼"

D Chave de caixa profunda de 11 mm

E Chave de caixa profunda de 12 mm

F Ferramenta de anel espaçador/ilhó

G Extensor de 100 mm

H Ferramenta da haste de válvula ¼"D

I Ponta/chave T20 de ¼"D

J Ponta/chave de caixa T20 de ¼" de 
diâmetro

Código   Descrição

A Parafuso de montagem

B Sensor TPMS

C Válvula (acoplada com vedante/guarnição)

D Anilha espaçadora

E Porca de fixação

F Tampa da válvula

Consulte sempre as instruções/a documentação do fabricante antes de tentar desmontar ou 
instalar um sensor TPMS.
Consulte em cima o esquema “Componentes do sensor”. Alguns sensores têm uma 
carcaça da válvula desmontável; geralmente esta é fixada com um parafuso de montagem 
autoblocante (A) - são fornecidas ponta/chave T10 e T20  
de ¼"D para este parafuso.
Componentes da chave dinamométrica:

Consulte em cima o esquema “Componentes da chave dinamométrica”. A chave 
dinamométrica é utilizada para a re-instalação de um sensor ou instalação de novo no aro da 
jante. Consulte a documentação do fabricante verificando o valor correcto de aperto para a 
porca de fixação da válvula (E no esquema “Componentes do sensor”). 

Para regular a chave dinamométrica:
1. Empurre para baixo o bloqueio/regulador (3) para libertar o regulador.
2.  Rode o regulador para a direita para aumentar a regulação do binário (para a esquerda 

para diminuir). 
3.  Regule o indicador de Nm (1) e depois (na chave dinamométrica de 2-10 Nm) afine a 

regulação através do indicador de décimas (2) - a regulação correcta é atingido quando o 
valor (por exemplo, 0,5) é apresentado no centro da janela indicadora.

4. Puxe o bloqueio/regulador (3) para cima até à posição máxima para fixar a regulação.
5.  Se utilizar a chave dinamométrica de 2 – 10 Nm, encaixe o cabo T de ¼” D na chave 

dinamométrica e escolha a chave de caixa correcta (11 mm ou 12 mm) para a porca de 
fixação da válvula.

6.  Se utilizar a chave dinamométrica de 0,4 – 2 Nm, escolha a chave de caixa correcta 
(11 mm ou 12 mm) para a porca de fixação da válvula, não sendo necessário o cabo T 
nestas regulações de binário baixas.

Funcionamento

Precauções

• Segure cuidadosamente a chave dinamométrica e mantenha-a direita para não aplicar 
pressão lateral sobre a carcaça da válvula.

• Segure cuidadosamente a a unidade do sensor e mantenha-a direita para não aplicar 
pressão lateral durante o aperto da porca de fixação da válvula.

• Aperte a porca de fixação da válvula de forma lenta e controlada e pare imediatamente 
após a chave dinamométrica emitir o estalido. Um aperto demasiado rápido resulta em 
um valor de binário de aperto final incorrecto.

O conjunto inclui:
• Chave dinamométrica 2 a 10 Nm
• Chave dinamométrica 0,4 a 2 Nm
• Cabo em T com quadratura de ¼” 
• Extensor de 100 mm
• Chave de caixa profunda de 12 mm
• Chave de caixa profunda de 11 mm
• Ferramenta da haste de válvula ¼”D
• Ponta/chave T20 de ¼”D
• Ponta/chave de caixa T20 ¼”D
• Ferramenta de anel espaçador/ilhó

Durante a operação, quando é atingido o binário de aperto predeterminado, a chave 
dinamométrica emite um “estalido” e desengata-se para indicar que o binário de aperto 
escolhido foi alcançado. 

Conjunto envolvido em espuma para protecção e fornecido numa caixa em aço.

Componentes do conjunto:

Componentes do sensor

11mm

12mm

TO
R

Q
U

E
N

m
10 8 6 4 2

9 7 5 3

0.
5

N
m

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

1.7

1.3

0.9

0.5

A B C D E F

Código  Descrição

1 Indicador (Nm)

2 Indicador (décimos)

3 Bloqueio/regulador
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