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Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP 
 

1. Cảm biến áp suất lốp là gì 
Cảm biến áp suất lốp là một thiết bị giúp lái xe theo dõi được tình trạng áp suất và nhiệt độ 

lốp. Khi áp suất hoặc nhiệt độ lốp xe vượt ngưỡng thì thiết bị sẽ phát ra tín hiệu bằng âm 

thanh cảnh báo. Lái xe sẽ kịp thời xử lý, tránh các tai nạn đáng tiếc. Lốp xe là thiết bị tiếp xúc 

trực tiếp với mặt đường. Nó có vai trò quan trọng tới sự an toàn của mọi người ngồi trên xe. 

Điều này cho thấy hệ thống cảnh báo áp suất lốp ô tô là một thiết bị vô cùng quan trọng. 

Cảm biến áp suất lốp là thiết bị an toàn dành cho xe hơi, nó không đơn thuần chỉ là đồ chơi 

xe hơi, nó là thiết bị giúp cho việc lái xe được an toàn. 

2. Vì sao lại cần cảm biến áp suất lốp 
Theo thống kê năm 2012, tại Việt Nam có 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người 

và bị thương 38.060 người. Đặc biệt, 66% số vụ tai nạn có liên quan đến lốp xe (đi trời nóng 

nhiệt độ trong lốp quá cao không biết dẫn đến nổ lốp. Lốp bị thủng, rò rỉ hơi không biết đến 

khi xẹp gây mất lái, đâm xe, lật xe…). Điều này cho thấy hệ thống cảnh báo áp suất lốp sẽ là 

một thiết bị vô cùng quan trọng đối với mỗi lái xe. Thực tế đã chứng minh vai trò của TPMS 

đối với sự an toàn của lái xe và hành khách là vô cùng quan trọng, cụ thể từ năm 2018 tất cả 

các xe ô tô bán ra tại Mỹ đều phải trang bị sẵn hệ thống cảm biến áp suất lốp. 

3. Tác dụng của cảm biến áp suất lốp 
Giúp lái xe luôn quan sát được tình trạng lốp xe thông qua áp suất lốp được hiển thị trên màn 

hình của bộ cảm biến được đặt trong xe, gần vị trí quan sát của lái xe. Từ đó giảm thiểu tai 

nạn xảy ra do lái xe trong tình trạng lốp bị hết hơi. 

Nếu lốp bị dính đinh, hơi sẽ giảm dần và lái xe sẽ quan sát được việc giảm sút này trên màn 

hình cảm biến áp suất lốp. Khi áp suất giảm tới ngưỡng nào đó, thường là dưới 1.8kg (cài đặt 

sẵn) thì màn hình hiển thị sẽ cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh và màn hình nhấp nháy để báo 

cho tài xế biết. 

Công dụng khác của cảm biến áp suất lốp 

3.1 Thông báo sớm cho tài xế khi xe bị dính đinh, không chờ đến khi lốp xuống hơi mới 

biết. Giúp tài xế chủ động tìm được cơ sở vá lốp kịp thời. 

3.2 Trường hợp lái xe có việc gấp, lái xe có thể tạm thời bơm lốp xe lên mức áp suất an 

toàn và tiếp tục lái xe và quan sát áp suất lốp. Sau khi giải quyết xong việc gấp có thể 

tìm nơi vá lốp. 

3.3 Tránh trường hợp tài xế tiếp tục lái xe khi lốp đã hết hơi hoặc quá non, điều rất dễ xảy 

ra với những tài xế mới lái nhất là trong điều kiện các xe có hệ thống lốp mỏng như 

hiện nay. Nếu lái xe khi lốp quá non hơi hoặc hết hơi sẽ gây ra hỏng lốp. Chi phí để 

thay một quả lốp hiện tại cao hơn so với thay cả bộ cảm biến áp suất lốp. 

3.4 Đối với các bộ cảm biến có hiển thị nhiệt độ lốp, có thể cảnh báo tình trạng bó phanh 

của xe, gây ra nhiệt độ quá cao cho lốp. Trên 70 độ C hệ thống sẽ cảnh báo. 

3.5 Cảnh báo khi áp suất lốp quá cao, thường xảy ra do bơm quá căng hoặc chạy lâu trên 

đường cao tốc, dễ xảy ra hiện tượng nổ lốp xe. 
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Phần 2: CẤU TẠO BỘ CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TN405 
Các thành phần cơ bản: 

Bộ cảm biến áp suất lốp iCar TN405 gồm các thành phần 

1 màn hình hiển thị 

4 van cảm biến 

1 quyển hướng dẫn sử dụng tiếng Việt 

1 phiếu bảo hành 

1 củ xạc điện thoại trên xe ô tô (tặng kèm) 

1 dây xạc 

1 miếng đệm 

 

 

 
Lưu ý: Thông số trên màn hình hiển thị chỉ được cập nhật khi có sự thay đổi về áp suất hay 

nhiệt độ của lốp xe. Do đó khi mới lắp van vào lốp mà chưa bật màn hình, thông số sẽ không 

được hiển thị và màn hình sẽ thể hiện toàn bộ áp suất là 0  
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Phần 3: ĐIỂM MẠNH CỦA CẢM BIẾN TN405 

1. Đơn giản 
Bộ cảm biến TN405 gồm 1 màn hình và 4 van cảm biến hoàn toàn độc lập, không dây kết nối 

do đó lắp đặt rất dễ dàng. Chỉ cần lắp 4 van vào lốp, bật màn hình để trên xe 

2. Màn hình 
Màn hình TN405 được thiết kế có độ sáng rõ trong mọi điều kiện ánh sáng mặt trời, dù có 

chiếu thẳng vào tài xế hay chiếu vào màn hình TN405 thì nó vẫn thể hiện độ sáng rõ. 

Mức tiêu thụ năng lượng của màn hình TN405 được tối ưu ở mức thấp nhất, khi không có 

chuyển động thì màn hình tự tắt để tiết kiệm năng lượng.  

Pin của màn hình là 1000mAh là mức cao nhất trên thị trường, cùng với khả năng tiết kiệm 

năng lượng của màn hình giúp thời gian sáng tối đa, từ 2 đến 5 tháng sử dụng liên tục mà 

không phải xạc. 

3. Cảm biến 
Cảm biến của TN405 được sử dụng Pin Panasonic của Nhật, chip Infineon SP40 mới nhất 

của Đức giúp cho tuổi thọ cảm biến được lâu, khoảng 5 năm và chất lượng ổn định, ít lỗi. 

4. Hệ thống bảo hành 
ICar Việt Nam đã xây dựng hệ thống bảo hành cảm biến áp suất lốp trên toàn quốc, đảm bảo 

khách hàng được chăm sóc bảo hành tại mọi địa điểm họ lái xe qua. 

 

Phần 4: LẮP ĐẶT CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP TN405 
 

TN405 là bộ cảm biến áp suất lốp với van lắp trong. Vì vậy khi lắp cần ra cửa hàng lốp để lắp 

đặt (phải có máy ra vào lốp) 

Nên cân bằng động lốp xe sau khi lắp đặt cảm biến áp suất lốp, giúp tăng tuổi thọ lốp xe. Vì 

vậy khách hàng nên tìm các nhà lốp có máy cân bằng động. 

Các bước tiến hành lắp đặt: 

1. Tháo vỏ xe 

2. Cắt bỏ van cao su trong lốp xe 

3. Tiến hành lắp van cảm biến vào lốp xe. Lưu ý nên lắp đúng vị trí được cài đặt sẵn. 

4. Bật màn hình TN405 

5. Bơm hơi vào bánh xe 

6. Kiểm tra áp suất lốp thể hiện trên màn hình cảm biến để bơm đúng thông số 

7. Cân bằng động lốp xe 

8. Lắp lốp vào xe 
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Phần 5 : CÀI ĐẶT TN405 
 

Bộ cảm biến áp suất lốp TN405 đã được cài đặt sẵn khi xuất xưởng, vì vậy khách hàng không 

cần cài đặt lại khi lắp đặt. 

Các thông số được cài đặt sẵn 

1. Vị trí từng lốp xe, được đánh dấu bằng chữ cái latin trên từng van và viết tắt tiếng anh 

2. Giới hạn áp suất trên 3.2kg và dưới 1.8kg 

Bộ cảm biến áp suất lốp TN405 gồm 5 thành phần rời gồm 1 màn hình và 4 van cảm biến. 5 

thành phần rời này hoạt động độc lập và nếu có một thành phần nào đó bị hỏng thì chỉ việc 

thay thế thành phần đó mà không cần thay thế cả bộ. Khi thay thế cần thực hiện cài đặt lại. 

Việc cài đặt lại phải tiến hành khi thực hiện các hoạt động sau 

1. Khớp lốp sau khi thay thế một van cảm biến, chỉ khớp vị trí mới thay 

2. Khớp lốp sau khi thay thế màn hình cảm biến, cần khớp lại cả 4 lốp 

3. Đảo lốp xe 

4. Thay đổi giới hạn cảnh báo 

Cách thức thực hiện xem ở quyển hướng dẫn sử dụng 

Phần 6: CÁC LOẠI CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP KHÁC 
Ngoài TN405, iCar Việt Nam hiện có phân phối các loại cảm biến áp suất lốp khác. Tất cả 

cảm biến áp suất lốp của iCar Việt Nam đều dùng chung van cảm biến nên có thể thay thế dễ 

dàng màn hình hiển thị. 

1. TN300: Màn hình cắm xạc tẩu xe hơi 

2. TN402: Là phiên bản thấp hơn của TN405, cũng sử dụng năng lượng mặt trời 

3. TN503: Sử dụng phần mềm trên điện thoại kết nối qua Bluetooth để xem thông số lốp 

4. TN601: Hiển thị trên đầu Android xe hơi 

Trên thị trường, còn có các loại cảm biến khác. Các loại cảm biến của các hãng khác nhau 

thì không thay thế được cho nhau. 

- Màn hình hiển thị lắp đầu dvd xe hơi 

- Màn hình hiển thị lắp lỗ chờ xe hơi 

- Cảm biến theo xe 
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Phần 7: HỎI ĐÁP 
1. Tại sao màn hình cảm biến lúc bật lúc tắt 

Trả lời: Để tiết kiệm năng lượng, tăng thời gian sử dụng giữa hai lần xạc pin 

2. Tại sao màn hình năng lượng mặt trời lại vẫn phải xạc pin 

Trả lời: Pin năng lượng mặt trời bù đắp được năng lượng sử dụng cho hệ thống trong 

điều kiện ánh sáng mặt trời lớn. Trường hợp xe sử dụng trong điều kiện ít nắng (đi 

sớm, về muộn, đi ban đêm, xe có phim cách nhiệt…) thì năng lượng tạo ra chỉ bù đắp 

một phần năng lượng tiêu thụ, vì vậy màn hình bị hết pin. 

Mặc dù không cung cấp đủ 100% năng lượng tiêu thụ trong một số trường hợp, nhưng 

pin năng lượng mặt trời cũng giúp kéo dài thời gian giữa hai lần xạc lên rất cao. Thông 

thường nếu không có sự bù đắp năng lượng này màn hình chỉ hoạt động được 2-3 

ngày, do có sự bù đắp thời gian có thể được kéo dài lên 2-3 tháng. 

3. Một van cảm biến bị hỏng, tôi cần thay cả bộ hay chỉ thay một van 

Trả lời: Chỉ cần thay van hỏng và thực hiện việc khớp lốp 

4. Tại sao tôi bơm hơi một lúc mới thấy thông số trên màn hình cập nhật? Như vậy có 

chậm quá không, có ảnh hưởng tới an toàn khi lái xe không vì có thể lốp hết hơi rồi 

màn hình mới báo? 

Trả lời: Hệ thống được cập nhật theo chu kỳ, khi phát sinh có thay đổi về áp suất hoặc 

nhiệt độ và trong một thời gian nhất định khoảng 2s. Điều này giúp tăng cường tuổi 

thọ pin và tránh những cập nhật không cần thiết. Theo nghiên cứu thì lốp xe có vấn 

đề (bị dẫm phải đinh) áp suất sẽ giảm, khi giảm hệ thống sẽ được cập nhật và thời 

gian giảm dài hơn rất nhiều thời gian 2s, thường phải mất vài phút hoặc vài tiếng, có 

khi cả ngày lốp mới giảm hơi. 

5. Tôi bơm hơi đều các lốp sau khi lắp, nhưng khi lưu thông thì áp suất các lốp không 

đều, có phải do cảm biến báo sai không? 

Trả lời: Khi xe lưu thông trên đường thì do ma sát nhiệt độ lốp xe sẽ tăng dẫn tới thay 

đổi áp suất trong lốp xe. Việc thay đổi này thường nằm trong khoảng từ 0.1 đến 0.3 

kg và hoàn toàn nằm trong giới hạn cảnh báo đã được cài đặt sẵn. Việc thay đổi không 

đều giữa các lốp là bình thường do việc tiếp xúc của 4 lốp xe là khác nhau. 

6. Tôi bơm lốp xe nhưng đồng hồ của cửa hàng lốp thông số khác với màn hình cảm 

biến, vậy cảm biến báo có sai không? 

Trả lời: Hệ thống cảm biến hoạt động bằng chip điện tử, có sai số 0.1kg, rất thấp và 

tất cả cảm biến đều có thông số giống nhau nên không sai, cần kiểm tra lại đồng hồ 

bơm. 

7. Khi màn hình hết pin tôi xạc pin mãi không lên 

Trả lời: Sau khi màn hình hết pin, cắm xạc khoảng 10 phút cần giữ nút bên phải khoảng 

3s để bật màn hình. 


