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SmartBoard - dodatečná zástavba pro Trailer EBS D
Se SmartBoard bude Vaše přípojné vozidlo výkonnější! Nechejte si nyní dodatečně vybavit své
vozidlo tímto lehce ovládatelným multifunkčním systémem!
Užitek pro Vás
• Pomocí SmartBoard odečtete stav kilometrů přípojného vozidla, i když není připojeno
na motorové vozidlo a není napájeno proudem.
• Vyvoláním aktuálního stavu zatížení náprav se chráníte před jízdami s přetíženým vozidlem,
o stavu přeložení vozidla Vás navíc informuje integrovaná varovná kontrolka
• Přes SmartBoard zjistíte systémová data a aktuální diagnostická hlášení systému Trailer EBS
a k němu připojených systémů. Aktuální hlášení je signalizováno varovnou kontrolkou.
• Přes SmartBoard zjistíte tlak v pneumatikách (ve spojení s IVTM) a stav brzdových obložení
(ve spojení s WABCO senzory opotřebení), čímž šetříte čas.
• SmartBoard ovládáte pomocí menu s jednoduchou strukturou, doplněnou o symboly, a to
ve Vašem jazyce (v menu lze přepnout mezi 9 jazyky)

Postup v servisu
Ověření možnosti zástavby. SmartBoard
pracuje s každým TEBS D systémem
s ECU Premium 480 102 014 0 po datu výroby
51/03 dle typového štítku popř. 2003 W51
podle zobrazení diagnostického software.
Vozidla určená pro přepravu nebezpečných
nákladů momentálně nemohou být systémem
SmartBoard dodatečně vybavována.
Výběr produktů. Vzdálenost mezi ECU
TEBS D a požadovaným místem instalace
SmartBoard je určující pro délku kabelu:
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449 377 030 0
449 377 080 0
446 192 110 0
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Montáž. SmartBoard se jednoduše přišroubuje
z vnější strany na rám a pomocí kabelu se
propojí s modulátorem TEBS D.
Uvedení do provozu. Přes diagnostiku se u modulátoru TEBS D aktivuje komunikace CAN 2.
SmartBoard není potřebné parametrovat.
Další informace jako např. pro připojení SmartBoard na senzor ABS kvůli nezávislému počítadlu
kilometrů jsou uvedeny v publikaci Popis systému SmartBoard 815 020 136 3. Návod k obsluze pro
řidiče je k dispozici pod číslem 815 020 138 3. Obě publikace lze získat přes produktový katalog
INFORM na internetových stránkách www.wabco-auto.com.
V případě otázek oslovte prosím Vašeho WABCO partnera!
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