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Serieproductie SmartBoard 446 192 110 0 – nu verkrijgbaar!
De controle van een groot aantal trailerfuncties is onontbeerlijk
om de prestaties op de weg te verhogen en de kosten van het
wagenpark te verlagen.
Door de combinatie van afzonderlijke, controlerende systemen
in één, eenvoudig te bedienen multifunctioneel systeem
draagt het SmartBoard eraan bij trailers veilig en efficiënt te
gebruiken.
Het SmartBoard is voor de montage op het chassis aan de
buitenkant voorzien van een aansluiting op Trailer EBS D of
Trailer EBS E.
Toepassing
• Het SmartBoard kunt u gebruiken voor de bediening van luchtvering en liftassen (in combinatie met Trailer EBS E).
• Het SmartBoard geeft de kilometerstand van de trailer aan, zelfs wanneer deze niet aan de
motorwagen is aangekoppeld.
• Het Smartboard beschermt u tegen ritten met een overbeladen voertuig door weergave van
de actuele aslast of door de geïntegreerde waarschuwingslamp.
• Het Smartboard biedt diagnose- en systeemmeldingen van het Trailer EBS en de daarop
aangesloten systemen. Ook hier signaleert de waarschuwingslamp een actuele melding.
• Het SmartBoard spaart u tijd door de gedetailleerde bandeninformatie, zoals actuele en gewenste spanning (in combinatie met IVTM), en remblokkenslijtage-indicatie, vervanging van
de blokken ja/nee (in combinatie met WABCO slijtage-indicatie BVA).
• Het SmartBoard is met een eenvoudige, door iconen ondersteunde menustructuur in uw
eigen taal (eenvoudige schakeling in 9 talen) te gebruiken.
Kenmerken SmartBoard
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•
•
•
•
•

Eenvoudige bediening en menugebruik door een grafische display en drie bedieningstoetsen
De belangrijkste functies worden met één “muisklik” weergegeven.
Spatwaterbestendig volgens IP 6k 9k.
Geïntegreerde batterij voor bediening zonder voeding vanuit de truck.
Functie van de kilometerteller ook zonder ABS-stekerverbinding naar de truck.

Het SmartBoard is op trailers met Trailer EBS D of E eenvoudig achteraf te monteren. Hierover
wordt u binnenkort verder geïnformeerd.
Is uw belangstelling gewekt? Neem dan contact op met uw WABCO partner!
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