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SmartBoard retrofit voor Trailer EBS D
Met het SmartBoard worden uw getrokken voertuigen nog productiever! Laat dit eenvoudig te
bedienen multifunctionele systeem achteraf op uw voertuig inbouwen.
Toepassing
• Met het SmartBoard kunt u de kilometerstand van de trailer aflezen, zelfs wanneer deze niet
aan de motorwagen is aangekoppeld en geen stroomvoorziening heeft.
• 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.
Zo gaat het in de werkplaats
Toepassing controleren. Het SmartBoard
werkt met elke Trailer EBS D systeem met
Premium ECU 480 102 014 0 na productieweek 51/03 volgens het typeplaatje resp.
2003 W51 volgens diagnosesoftware. Momenteel kan het SmartBoard niet achteraf op
ADR voertuigen worden ingebouwd.
Producten selecteren. De afstand tussen de
TEBS D ECU en de gewenste montageplaats
van het SmartBoard bepaalt de kabellengte:
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Kabel
449 377 030 0
Kabel
449 377 080 0
SmartBoard 446 192 110 0

3m
8m

Montage. Het SmartBoard wordt eenvoudig
aan de buitenkant van het chassis gemonteerd en via de kabel met de TEBS D modulator verbonden.
Inbedrijfname. Via de CAN-diagnose wordt de CAN 2 communicatie van de TEBS D modulator
geactiveerd. Parametrering van het SmartBoard is niet nodig.
Meer informatie, bijv. aansluiting SmartBoard op een ABS sensor voor onafhankelijke kilometertelling, vindt u in de SmartBoard systeembeschrijving, nummer 815 020 138 3 (D). De gebruiksaanwijzing voor de chauffeur is onder nummer 815 060 138 3 in het Nederlands beschikbaar.
Beide brochures vindt u op onze internetsite www.wabco-auto.com, in INFORM.
Bij vragen kunt u contact opnemen met uw WABCO partner.
1/1

7025nl1

