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Nový Trailer EBS E2 – uvedení na trh
Od 22.11.2010 začínají z výrobní linky sjíždět první
modulátory TEBS E Premium v provedení E2 a jsou
tak již přiraveny pro instalaci do vozidel. Modulátory
TEBS E Standard se ve verzi E2 začnou vyrábět na
začátku roku 2011.
Tyto modulátory budou rovněž dodávány na trh
s náhradními díly. Zde mohou být všechny starší
modulátory TEBS E jednoduše nahrazeny 1:1
modulátory s novou verzi software E2.
Nová šance pro flotily a servisní dílny
V marketní informaci č. 0027cs si můžete přečíst
informace o nových funkcích systému TEBS nové
generace E2.

Obr.

Zelený bod označuje verzi E2

Po výměně starého modulátoru mohou být tyto nové funkce realizovány, čímž se výrazně zvýší
hodnota staršího vozidla.
Technické detaily k jednotlivým funkcím naleznete v publikaci TEBS E2 – popis systému.
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Identifikační značky modulátorů E2
Vnější vzhled konstrukce nového modulátoru je stejný jako jeho předchozí verze. Přesto však můžete
nový modulátor TEBS E2 rychle a jednoduše rozpoznat:
•

Označení: po přechodnou dobu se budou na nové modulátory i na jejich kartonové obaly lepit
značky „zelený bod“ (viz obrázek).

•

Identifikace diagnózy: verzi modulátoru TEBS E2 zjistíte také v diagnostickém programu podle
identifikace diagnózy TE002448 (naleznete na úvodní obrazovce v poli ECU DATA).

•

Pořadové číslo: z typového štítku na modulátoru můžete podle pořadového (sériového) čísla
rovněž zjistit, jestli se jedná o přístroj TEBS E2 (viz následující tabulka).

Číslo modulátoru

Pořadové číslo s verzí E2

480 102 060 0
480 102 061 0
480 102 062 0
480 102 063 0
480 102 064 0
480 102 065 0
480 102 080 0

> 45 000
> 45 000
> 50 000
> 70 000
> 50 000
> 3 000
> 2 000

Nový diagnostický software a PIN
Pro parametrování a uvedení do provozu modulátorů TEBS E2 potřebujete nový diagnostický
software: TEBS-E Diagnostic Software V2.00 (případně vyšší verzi).
Protože v souvislosti s jednotkou ELEX je možné realizovat mnoho nových nastavení důležitých
z hlediska bezpečnosti, je zapotřebí také nový PIN.
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Servisní dílny, obchodníci a dopravní společnosti, které již na základě absolvovaného školení pro
Trailer EBS E mají PIN pro dřívější verze modulátorů TEBS E, mohou získat nový PIN pro software
po absolvování nového kurzu eLearning, který byl pro tento účel vytvořen.
U tohoto speciálního kurzu eLearning pro aktualizaci PINu je možné současný PIN jen povýšit pro
novou verzi diagnostického programu. Kdo tedy vlastní pouze PIN2, získá po absolvování tohoto
eLearning opět jen PIN2.
Od začátku roku 2011 bude v nabídce školení WABCO rovněž i kurz TEBS E2. Účastníci tohoto
školení pak rovněž získají nový PIN.
Jakmile bude eLearning TEBS E2 (číslo produktu 200 300 114 0) k dispozici, budeme Vás dále
informovat samostatnou marketní informací.
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Dnes dostupné kurzy eLearning naleznete pod tímto odkazem: kurzy eLearning.
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