
Digital Auto Stop Deflator Valve LED světlo Inflation Time
Automatic stop function when
the preset pressure is reached

For deflating too much air Easy to operate even in the
dark and in reduced visibility

conditions

Can inflate a 13" tyre in
approx. 2 minutes and a 15"

tyre in approx. 5 minutes2)3 )
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Large Vehicle Digital Tyre Inflator
The OSRAM TYREinflate 830 has been specially developed for
use with larger vehicles and their tyres, making it ideal for
cars, caravans, motorhomes, off-road vehicles, minibuses and
vans. This tyre inflator can inflate a 13" tyre in approx. 2
minutes and a 22" tyre in approx. 5 minutes2)3. The auto stop
function and the deflator valve help to keep the tyres
optimally inflated. This can also reduce the risk of over- or
under-inflation and the resulting possible damage to the tyres.
The TYREinflate 830 has a 4-metre power cable for the
accessibility to all four tyres and plugs directly into your
vehicle's 12-volt socket. The backlit LED display and
integrated LED light provide improved readability of the
pressure settings and improved illumination of the working
area even in reduced visibility conditions or at night. Also
included are three adapters for inflating sports balls and other
small inflatables and a storage bag to protect the unit and
store it neatly.OSRAM offers a 2-year guarantee1) on this
product. 1) For precise conditions please refer to:
www.osram.com/am-guarantee2) Based on inflating a 13” tyre
from flat to 2.4 BAR /22” tyre from flat to 2.6 bar3)
Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to
the optimum tyre pressure must always be conducted on cold
tyres

Technický list výrobku
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Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku OTI830

Doba nafouknutí 2 min

Max. tlak 5.5 bar

Délka vzduchové hadice 85 cm

Deflační ventil Ano

Délka napájecího kabelu 4 m

Doba nabíjení (h) N/A

LED světlo Ano

Velikost displeje 40 x 40 mm

Měřicí jednotky PSI, kPa, bar

Přednastavená funkce Ano

Automatické zastavení Ano

Pouzdro na skladování Ano

Accuracy (bar) ±0.1 bar

Průtok (l / min) 40-43 l/min

Parametry

Jmenovitý výkon 180,00 W

Jmenovité napětí 12,0 V

Provozní napětí 12 V

Zdroj energie 12 V Fused Plug

Rozměry & váha

Délka 250,0 mm

Šířka 150,0 mm

Výška 100,0 mm

Technický list výrobku
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Další údaje o produktu

Typ displeje Digital

Hladina hluku (dB) 90 dB

Doporučeno pro použití s Motorbike, Car, Small Van

Doplňky 3 Piece Adaptor Kit

Vlastnosti

Příslušenství Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes

Pojistka 15 A

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku OTI830

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 09-08-2022

Primary Article Identifier 4062172294492

Declaration No. in SCIP database In work

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost

4062172294492 TYRE inflate 830 Folding carton box
1

300 mm x 125 mm x
190 mm

7.13 dm³ 2650.00 g

4062172294508 TYRE inflate 830 Shipping carton box
3

390 mm x 316 mm x
222 mm

27.36 dm³ 8200.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor

User instruction
TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Právní rady

Technický list výrobku
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-24690975/3751699/TYREinflate%20OTI830%20Large%20Vehicle%20Digital%20Tyre%20Inflator%2012V%20DC.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-24690975/3751699/TYREinflate%20OTI830%20Large%20Vehicle%20Digital%20Tyre%20Inflator%2012V%20DC.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-24690975/3751699/TYREinflate%20OTI830%20Large%20Vehicle%20Digital%20Tyre%20Inflator%2012V%20DC.pdf


1)For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee2)Based on inflating a 13” tyre from flat to 2.4 BAR
/22” tyre from flat to 2.6 bar3) Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to the optimum tyre pressure
must always be conducted on cold tyres

Doporučení pro používání:Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském
návodu.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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