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Trailer EBS E – de volgende ronde:
TEBS E3 voldoet aan de nieuwste wetgeving voor update
WABCO zet het succesvolle Trailer EBS E voort met de
lancering van versie TEBS E3 in oktober 2012. De nieuwe
update voldoet aan de voorschriften volgens ECE R-13
supplement 16 en 17.
Het basisidee van de ECE R-13 update is voortzetting van
verbetering van de stabiliteit van de gehele truck-trailer
combinatie, door middel van verbeterde communicatie
tussen het trailer EBS en het truck EBS. De update zorgt
voor extra CAN berichten van het trailer EBS naar het truck
EBS.
De volgende CAN berichten worden naar de truck
gestuurd in overeenstemming met de laatste wettelijke
vereisten:
 Druk remcilinder

TEBS E modulator 480 102 06x 0

 Dwarsversnelling van de trailer
 RSS systeem ingeschakeld/uitgeschakeld
De nieuwe modulator is identiek aan de vorige versie met betrekking tot installatie en werking.
De lancering van TEBS E3 zal plaatsvinden in de week van 29 oktober 2012.
Trailer EBS E product overzicht
WABCO bestelnummer

Versie

480 102 030 0 … 480 102 036 0

TEBS E Basic

480 102 060 0 … 480 102 066 0

TEBS E Premium

480 102 080 0

TEBS E Multivoltage 12V/24V
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Testrapport
Het huidige Test Report 124.6E is ook geldig voor de laatste ECE R 13 Update. Er is geen
testrapport nodig voor supplementen 16 en 17.
Om het testrapport te downloaden gaat u naar: www.wabco.info/i/200
Diagnose software
U kunt de huidige TEBS E V2.50 diagnose softare voor TEBS E3
gebruiken.
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Systeembeschrijving
De huidige systeembeschrijving versie 5, nummer 815 060 093 3, van
WABCO kan voor TEBS E3 worden gebruikt.

815 060 093 3

Installatie op oudere voertuigen
Vanaf eind oktober zal de productie van alle varianten WABCO
modulatoren overgaan naar de nieuwe E3 versie. Dit betekent dat de
nieuwe versie ook verkrijgbaar is voor de vervangingsmarkt. Vervanging
is eenvoudig omdat de modulatoren de vorige generaties volledig
vervangen. De werkplaats heeft de huidige versie Diagnose software
nodig.

Ga voor meer informatie over een WABCO artikel, naar de online product catalogus INFORM via
de WABCO website www.wabco-auto.com en voer het bestelnummer in bij het veld: Product
Number.
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Neem contact op met uw WABCO partner als u vragen heeft.
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