TLAK V PNEUMATIKÁCH
Statistiky/Diagnostika/Tlak v pneumatikách
Statistika vizualizuje data o stavech pneumatik. Tlak pneumatik je uváděn v barech a teplota ve °C.
Statistika poskytuje data pouze pokud je na vozidla aplikována sada Continental ContiPressure
CheckTM pro přenos údajů o tlaku v pneumatikách prostřednictvím sběrnice CAN.

Statistika zobrazuje poslední hodnoty ve vybraném časovém období. Pokud je období změněno,
statistika zobrazí poslední hodnoty v tomto období.
Pomocí filtru, který je vedle tlačítka "Zobrazit" je možné zobrazit tlak v pneumatikách pouze pro
vozidla vybrané virtuální složky.
Ve sloupci "Pozice" jsou hodnoty, které popisují pozici dané pneumatiky na vozidle. Vyskytují se zde
hodnoty jako 3LO, 2R, 1L.
Pro vysvětlení např. 3RI = pravá vnitřní pneumatika na třetí nápravě (3 Right Inside), 2L = druhá levá
pneumatika, 3LO = třetí levá vnější.
Sloupec Typ určuje, zda daný stav a hodnoty jsou pro vozidlo nebo pneumatiky. Na prvním řádku je
vozidlo a pod ním na řádcích jeho jednotlivé pneumatiky.
Sloupec „Stav“ zobrazuje aktuální stav čtení dat ze senzoru. Pro vozidlo můžou být jen stavy OK a
Nutná kontrola.
•
•

OK - všechny pneumatiky vozidla jsou v pořádku
Nutná kontrola - u některé pneumatiky je „problém“

U pneumatik můžou být stavy následující:
•
•
•
•
•
•

OK - data čteme v pořádku
Mírný pokles – došlo k mírnému poklesu tlaku v pneumatice
Extrémní pokles – došlo k extrémnímu poklesu tlaku v pneumatice
Přehuštění – došlo k vysokému tlaku v pneumatice
Extrémní přehuštění – došlo k extrémně vysokému tlaku v pneumatice
Chyba senzoru – senzor poslal neplatnou hodnotu (senzor se uvolnil a není funkční nebo
senzor přestal fungovat např. vlivem ukončení životnosti integrovaného akumulátoru)

Sloupec „Tlak“ zobrazuje hodnoty tlaku v pneumatice v barech.
Sloupec „Teplota“ zobrazuje hodnotu teploty v pneumatice ve °C.
V případě, že se Vám ve sloupci „Pozice“, „Tlak“ nebo „Teplota“ zobrazuje hodnota n/a znamená to,
že údaj z vozidla pro daný sloupec nemáme.
Statistku lze také tisknout nebo exportovat do excelu.

Jednotlivé sloupce lze také třídit vzestupně nebo sestupně. Případně si můžete nastavit, které
sloupce se mají ve statistice zobrazovat.

Na kartě vozidla (Nastavení/Vozidla/Vozidla/Upravit/záložka Alarmy) můžete nastavit také kontrolu
stavu pneumatik jako alarm.

Po nastavení uvedeného alarmu se informace o případném poklesu tlaku zobrazí také v Došlých
zprávách na Dispečinku.

Zobrazení stavu tlaku pneumatik zobrazujeme také v mobilní aplikaci WD Fleet 3D a to včetně
zobrazení alarmu (červený vykřičník u ikony pneu) a barevného rozlišení stavu tlaku jednotlivých
pneumatik:
•

velmi nízký - červená

•

nízký - žlutá

•

normální - zelená

•

vysoký - žlutá

•

velmi vysoký - červená

•

chyba senzoru – šedá

