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AANPASSINGEN VAN DE CTU (CONFORMITY TEST UNIT)
Voor de controle van het tijdsgedrag van luchtdruk- en elektronisch
geremde bedrijfswagens en de overeenstemming met de wettelijke
voorschriften volgens de eisen van ECE R13 biedt WABCO reeds
sinds 2002 de CTU aan.
WABCO ontwikkelt de CTU continu verder. Zo hebben we actueel
een functieverbetering aangebracht, die betrekking heeft op het
basispakket en de uitbreidingspakketten „Aanhangwagen“ en
„Motorwagen“.
Vanaf oktober 2015 levert WABCO de CTU in deze aangepaste
toestand uit. Apparaten, die zich reeds op de markt bevinden,
kunnen via een niet gratis update geactualiseerd worden. De
voorwaarden voor de update kunt u opvragen bij uw WABCO
partner (www.wabco-auto.com/findwabco).

WIJZIGINGEN VAN DE CTU

CTU 446 310 0xx 0

Met de nieuwe CTU software, die als USB-stick bij de CTU
meetinrichting is gevoegd, werd de drukketelcapaciteitstest voor
motorwagens volgens ECE R 13, appendix 7, punt A 1.2 verbeterd.
Nieuw is er een drukketelcapaciteitstest voor aanhangers
bijgekomen volgens ECE R 13, appendix 20, punt 7.3. Deze test is nu beschikbaar als aanvulling op de bekende
capaciteitstest volgens ECE R 13, appendix 7, punt A.1.3.
e

Via de productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com) krijgt u de geactualiseerde 3 editie van de
CTU systeembeschrijving (productnummer 815 060 190 3).

WIJZIGINGEN BIJ DE CTU PAKKETTEN




Basispakket 446 310 010 0
De USB-stick 446 310 022 0 krijgt de nieuwe software-stand.
Uitbreiding motorwagen 446 310 013 0
Het 500 ml testvolume 446 310 016 4 krijgt een gele koppelingskop met testaansluiting (952 200 040 0).
Uitbreiding aanhangwagen 446 310 011 0
Het aanhangwagenpakket krijgt een meetleiding, bestaande uit druksensor (894 600 001 0),
aansluitslang (893 600 024 0) en aansluitkabel (446 310 300 2). Deze meetleiding komt overeen met de
bekende meetleidingen uit het basispakket of het motorwagenpakket.
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Aanwijzing: De genoemde afzonderlijke componenten worden in de CTU systeembeschrijving nader
beschreven. Ze zijn niet afzonderlijk bij WABCO verkrijgbaar.

UPDATE VOOR ZICH OP DE MARKT BEVINDENDE CTU's
Voor eigenaren van de CTU's met firmware 2.0 (productie of update na 2012) en oude software-stand ontstaan
uit de update de volgende mogelijkheden






U gebruikt alleen het basispakket:
De nieuwe tests betreffen alleen metingen met de motorwagen- en aanhangwagenpakketten. U heeft
geen nieuwe software nodig.
U bezit het basis- en motorwagenpakket:
U heeft de nieuwe PC software nodig. Bovendien moet de gele koppelingskop bij het testvolume
vervangen worden: de nieuwe koppelingskop 952 200 040 0 kan in de handel worden aangeschaft en
de vervanging kan in elke werkplaats worden uitgevoerd.
U bezit het basis- en aanhangwagenpakket:
U heeft de nieuwe PC software nodig. Als u alle 3 CTU pakketten bezit, beschikt u reeds nu over het
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voldoende aantal meetleidingen. In het andere geval bieden we een update aan, waarbij niet alleen de
PC software op de USB-stick wordt vernieuwd, maar bovendien de ontbrekende meetleiding wordt
geleverd.
De update wordt zoals tot nu toe uitgevoerd door de firma IMO. U heeft de keuze tussen de update van de USBstick of update van de USB-stick en toezending van de meetleiding.
imo elektronik GmbH
Update-Service
Edisonstr. 19
D-33689 Bielefeld

Tel.
+49 5205 9108-0
Fax:
+49 5205 9108-12
E-Mail: update@imo-elektronik.de

VERLOOP VAN DE BESTELLING
–

–
–
–

Stuur een bestelling naar de firma IMO.
Uit de bestelling moet duidelijk blijken, of u alleen de USB-stick update of bovendien de meetleiding
wenst.
IMO stuurt u een voortgangsnummer (tracking-/controlenummer) en een proforma-rekening.
Stuur uw originele USB-stick naar de firma IMO.
Betaal de rekening a.u.b. vooruit.

Informatie over WABCO-producten vindt u in onze productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com), als u
het productnummer in het zoekveld "Productnummer" invoert.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw WABCO-partner (www.wabco-auto.com/findwabco).
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