Informação de mercado
01.10.2012

Trailer EBS E passa à seguinte versão:
TEBS E3 cumpre com as últimas
modificações legais
A WABCO continua com o sucesso do Trailer EBS E
graças à introdução da nova versão TEBS E3 em Outubro
de 2012. Esta actualização cumpre com a norma legal
ECE R-13, suplementos 16 e 17.
A actualização do ECE R-13 trata fundamentalmente da
melhoria da estabilidade do conjunto completo tractorreboque através da melhoria da comunicação entre o
EBS do reboque e o EBS da cabeça tractora. Devido a
esta actualização são enviadas mensagens CAN
adicionais do EBS do reboque para o EBS da cabeça
tractora.

Modulador TEBS E 480 102 06x 0

De acordo com a legislação vigente são enviadas as seguintes mensagens CAN à cabeça
tractora:
 Pressão da câmara de travão
 Aceleração lateral do reboque
 Sistema RSS activado/desactivado
A montagem e o funcionamento do novo modulador são semelhantes ao das versões actuais. A
mudança para a produção do TEBS E3 será realizada na semana de 29 de Outubro de 2012.
Visão geral dos produtos Trailer EBS E
Referência WABCO

Versão

480 102 030 0 … 480 102 036 0

TEBS E Standard

480 102 060 0 … 480 102 066 0

TEBS E Premium

480 102 080 0

TEBS E Multivoltagem 12 V/24 V
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Relatórios
O relatório 124.6E actual também é válido para a recente actualização do ECE R 13.
Os suplementos 16 e 17 não requerem uma actualização do relatório.
O relatório pode ser descarregado manualmente neste link:www.wabco.info/i/200
Software de diagnóstico
Para o TEBS E3 pode ser utilizado o software actual TEBS E V2.5.
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Descrição do sistema
Para o TEBS E3 pode ser utilizada a descrição do sistema actual,
versão 5, referência WABCO 815 040 093 3.

815 040 093 3

Montagem em veículos antigos
A WABCO deixará de produzir as versões antigas do modulador e
iniciará a produção das novas versões a partir do final de outubro. Isto
implica que a nova versão também estará disponível para o mercado
de reposição. A substituição é simples já os novos moduladores são
completamente compatíveis com as versões anteriores. Porém a
oficina necessita de ter a versão actual do software de diagnóstico.

Encontrará mais informação sobre os produtos e sistemas WABCO no nosso catálogo online
INFORM na página web www.wabco-auto.com. Introduza a referência WABCO no campo de
procura por número de produto.
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Se deseja ampliar a informação, por favor contacte o seu distribuidor WABCO.
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