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Szanowni Państwo,

Prezentujemy najnowsze akcesoria współpracujące z aplikacją mobilną KNOTT App. Pierwszym z 

oferowanych akcesoriów jest koło podporowe typu Tk48, które wyposażone jest w cyfrową wagę nacisku 

pionowego. Odczyt danych ze zintegrowanej wagi odbywa się poprzez naszą aplikację mobilną KNOTT App.

Koło TK48 z kołem o wymiarze 225x65 i felgą stalową przeznaczone jest dla przyczep, gdzie maksymalne 

obciążenie pionowe na koło podporowe nie przekracza 150kg.

Art. Nr. 424098.001
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Art. Nr. 424098.001

Oferowane koło podporowe wyposażone jest w 

elektroniczną wagę na końcu korpusu.

Dzięki wspomnianej wadze możliwy jest pomiar 

pionowego nacisku na koło podporowe, a co za 

tym idzie jesteśmy w stanie bardzo łatwo określić 

czy koło jest przeciążone.

Aby umożliwić komunikację wagi koła 

podporowego z telefonem należy posiadać 

aplikację bezpłatną aplikację serwisową naszej 

firmy, która dostępna zarówno na telefony z 

systemem Android, ale również te firmy Apple.

Funkcja E-Load pozwala na komunikację i odczyt 

informacji z czujnika na kole podporowym.

Knott Service App

Poniższe zdjęcie prezentuje zintegrowaną wagę pozwalającą na pomiar nacisku pionowego działającego na 

koło podporowe



Rozszerzając oferowany asortyment z grupy premium, chcielibyśmy zaoferować System kontroli ciśnienia w 

oponie. Oferowany jest on w zestawie na jedną oś i wyposażony w czujnik bezprzewodowy pozwalający na 

łatwy pomiar ciśnienia oraz temperatury w kole.

Zestaw jest tak skonfigurowany, że można w bardzo łatwy i przystępny sposób zamontować czujniki na 

kołach, a następnie poprzez mobilną aplikację sparować je z Państwa telefonem.

System poprzez technologię Bluetooth przesyła na bieżąco informację o ciśnieniu i temperaturze w każdym z 

kół.

Nakrętka

 

Zabezpieczenie p rzed k radzieżą
 

Sensor k oła

 

Bateria ( CR1632)

 

Klucz d o n akrętek

 

Nasz nowy system to przede wszystkim:

ź łatwa instalacja zewnętrznych czujników (narzędzie w zestawie),

ź wygodne wyświetlanie bieżącej informacji poprzez aplikację KNOTT app,

ź możliwe ręczne ustawienie dolnego i górnego limitu przy którym pojawia się komunikat 

ostrzegawczy,

ź monitorowanie temperatury kół,

ź dźwiękowa i wizualna informacja o przekroczeniu ustawionego limitu,

ź ostrzeżenie o nagłej zmianie ciśnienia,

ź informacja o stanie baterii,

ź mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą,

ź bieżąca informacja na temat 2, 4 lub 6 czujników.
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System monitorowania ciśnienia w oponach TireControl to dodatkowy system wyświetlania dla pojazdów i przyczep, 

które nie mają systemu sterowania jako wyposażenie standardowe. Dzięki aplikacji KNOTT App obsługa czujników jest 

niezwykle prosta i intuicyjna

Art. Nr. 210141.001 

Aplikacja KNOTT zawiera różne 

funkcje przydatne podczas podróży. 

Dostęp do menu „TireControl” 

można uzyskać za pomocą ikony 

„TireControl”

Za pomocą suwaków ustawić można 

limity ostrzegawcze dla ciśnienia w 

oponach.

Status przypisanych czujników jest 

wyświetlany w widoku 

podstawowym

Dane techniczne:

   Napięcie robocze:        3 V

   Prąd roboczy:               < 15 mA do DC 3 V

   Bateria:                         Cr1632 

   Żywotność baterii:       1 rok

   Temperatura pracy:      -20 °C do 85 °C

   Max. Wilgotność:          95%

   Częstotliwość pracy:     2,4 GHz

   Waga:                            9,5g 

   Zakres pomiarowy ciśnienia:   0 do 6,3 bar    

   Zakres pomiarowy tempery:   -20 °C do 85 °C
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Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami systemu ETS Plus zachęcamy serdecznie do instalowania i 

korzystania z naszej aplikacji mobilnej KNOTT App dostępnej zarówno pod system Android jak i 

iPhone OS. Aplikacja została zaprojektowana i sprawdzona przede wszystkim pod kątem 

ergonomii użytkowania, przez co jej używanie jest intuicyjne i bardzo proste.

Jeśli posiadacie Państwo nasz system ETS Plus wszystkie wskazówki, porady oraz informacje na jego 

temat można wywołać na ekran Państwa telefonu w zaledwie kilka sekund poprzez szybkie 

kliknięcie odpowiedniej zakładki. Inne przydatne funkcje aplikacji to m.in. lokalizator 

dystrybutorów usług - poprzez GPS, cyfrowy poziomica, pomoc w ustawieniu względem słońca 

oraz dostęp do katalogów i instrukcji w wersji elektronicznej

Oczywiście aplikacja daje również dostęp do internetowego sklepu Knott, a także aktualnych ofert 

i promocji dla aktywnych partnerów Knott, dzięki czemu nie przegapisz wyjątkowych korzyści z 

ofert specjalnych na części zamienne i akcesoria Knott.

aplikacja pozwala na wybór 

języka ze zdefiniowanej 

listy

ekran startowy z lokalizacja 

i aktualną prognozą 

pogody

Pognoza pogody dla naszej

aktualnej pozycji oraz dla 

wybranej przez nas 

miejscowości



Posiadając pilota ETS PLUS można go połączyć poprzez Bluetooth z aplikacją KNOTT, która jest 

dostępna w mobilnych sklepach od 01.05.2018r. Aplikacja pozwala na wyświetlanie tych samych 

parametrów, co pilot oraz dodatkowo daje dostęp do informacji pogodowych oraz pozwala 

zlokalizować najbliższe punkty serwisowe naszej firmy.

Nie ma jednak możliwości bezpośredniego połączenia pomiędzy Smartfonem, a jednostką ETS Plus.

Jeśli posiadacie Państwo jednostkę ETS Plus pierwszej generacji to istnieje pełna kompatybilność 

pilota z tą jednostką, więc można podłączyć pilota również ze starszą wersją ETS Plus.

dostęp do informacji na temat działania systemu ETS Plus z Państwa smartfonu

KnottApp
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Każdy użytkownik smartfona z pewnością doceni funkcję dostępu do katalogów i instrukcji montażu i 

obsługi naszych podzespołów. Poprzez aplikację KnottApp możecie Państwo w bardzo szybki sposób 

skorzystać z dostępnych instrukcji oraz katalogu naszych podzespołów. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią 

funkcję.

W chwili obecnej oferujemy już:

 katalog części do budowy przyczep,

 katalog części zamiennych do typowych podzespołów,

 instrukcję montażu i instalacji TireControl,

 instrukcję montażu i instalacji ETS Plus

 instrukcję montażu i instalacji zaczepów KS,

 instrukcję montażu i instalacji TireControl,

 instrukcję montażu i instalacji wspornika koła zapasowego,

 ogólną książkę obsługową.

dostęp do aktualnych 

instrukcji montażu i obsługi 

naszych systemów

prosty i intuicyjny interfejs szybka zmiana ustawień 

aplikacji dostępne z menu
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Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

Drugą oferowaną pozycją jest lokalizator GPS współpracujący z naszą aplikacją.

Nie ma znaczenia czy to samochód, łódź, przyczepa kempingowa czy rower lub jakikolwiek inny przedmiot, 

który jest dla Ciebie ważny. 

Oferowane urządzenie oznacza ten przedmiot na mapie, a dzięki aplikacji możesz śledzić tą pozycję.

Jeśli urządzenie śledzone poruszy się również zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

Akcesoria współpracujące z KNOTT App

Podstawowe dane techniczne oferowanego lokalizatora GPS:

Żywotność baterii: 4 lata z 1 utworem dziennie - do 10 lat 

  (w zależności od użytkowania)

Utwory: możliwe maks. 4000

Bateria: Tadiran SL-760

Pojemność baterii: 4,4 Ah

Możliwość ładowania: nie

Zakres danych: UE, Szwajcaria, Norwegia

Sieć: GSM/GPRS

Moduł GPRS: Quectel M66

Wilgotność powietrza: 10% - 70%

Przepustowość: czterozakresowy 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 Mhz

Karta SIM: tak zintegrowana z trackerem, z darmowymi danymi

Środowisko pracy: od -50 stopni celsjusza do + 80 stopni celsjusza

Materiał obudowy: IP67, ABS, odporny na uderzenia, wodoodporny, pyłoszczelny

Lokalizator działa w oparciu o sieć 2G


