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SmartBoard – nové funkce a snadná dodatečná instalace
SmartBoard je přístrojová deska pro přípojná vozidla. Ve spolupráci s TEBS a ostatními systémy
ovládá brzdy, vzduchové pérování, zvedací nápravu, monitorování tlaku v pneumatikách a jiné
funkční elementy, které připojil výrobce vozidla.
Nové funkce systému Trailer EBS verze E1 jsme nedávno představili. Aby bylo možné tyto nové
funkce využít na vozidle, byl přizpůsoben software pro SmartBoard, který je do zařízení SmartBoard
instalován v produkci od kalendářního týdne 34/2008:
•
•
•
•
•
•

Podpora TEBS D a nových funkcí verze E1
Vylepšené menu
Další uživatelské jazyky: čeština, řečtina, portugalština, švédština,
finština
Nová funkce „spořič obrazovky“
Zobrazení stavu nabití baterie kolových modulů IVTM verze 2
Nastavení pomocí programu SmartBoard Diagnostic Software v1.07

Aby se tento úspěšný produkt mohl také snadno dodatečně nainstalovat na vozidlo, nabízíme Vám
nyní SmartBoard a připojovací kabel v sadě, která je vždy přizpůsobena vybavení vozidla.
V následující tabulce jsou uvedena příslušná objednací čísla:

SmartBoard – čísla produktů
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Popis

Údaje

Obj. číslo

SmartBoard

Standard

446 192 110 0

SmartBoard

GGVS / ADR

446 192 111 0

Sada TEBS D

SmartBoard Standard, kabel (8 m)

400 604 503 0

Sada TEBS D

SmartBoard ADR, kabel (8 m)

400 604 831 0

Sada TEBS E / E1

SmartBoard Standard, kabel (6 m)

400 604 504 0

Sada TEBS E / E1

SmartBoard ADR, kabel (6 m)

400 604 832 0

Sada TEBS E / E1 s IVTM

SmartBoard Standard, kabel (6 m / 12 m)

400 604 505 0

Sada TEBS E / E1 s IVTM

SmartBoard ADR, kabel (6 m / 12 m)

400 604 833 0

Baterie pro SmartBoard

Opravná sada (jen pro autorizovaný servis)

446 192 920 2

Pro další informace k tomuto produktu se prosím obraťte na Vašeho WABCO partnera, který Vám
může navrhnout další možnosti dodatečné montáže nebo poskytnout příslušná schémata zapojení.
K dispozici jsou Vám rovněž i další publikace k zařízení SmartBoard, které naleznete v produktovém
katalogu INFORM na internetové adrese www.wabco-auto.com.
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