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TEBS G2 produktová skupina je nyní kompletní
IAM produktová řada pro návěsovou TEBS G2

Knorr-Bremse elektronický brzdový systém pro návěsy (TEBS) kombinuje elektronickou ovládací jednotku,
senzorovou technologii a vzduchové ovládání v jednom kompaktním celku.

Na konci dubna 2016 byla produktová řada jednotek TEBS
G2 pro aftermarket rozšířena o dosud chybějící modulátory
- standard plus a prémiovou verzi TEBS G2.2 - tzn. že nyní
je produktová skupina kompletní.
Začátek nové generace Knorr-Bremse návěsových
EBS jednotek TEBS G2.0 je datován do roku 2007. Tato
nová generace poskytla poprvé v historii přímé zapojení
7-pinového bayonetového konektoru.
Jednotka TEBS G2.0 byla následována jednotkou
TEBS G2.1 s integrovanými nouzovými funkcemi.
Uvedením poslední verze produktové řady TEBS G2 TEBS G2.2 - byly poprvé zpřístupněny samostatně porty 28
a 29. Navíc k tomu byly změněny typy konektorů snímačů
otáček kol z Bosch na Deutsch. Prémiová verze byla
současně vybavena přídavnými IO funkcemi.

TEBS G2.2 Standard K055369V..N50

Všechny tyto tři verze TEBS G2 jednotek jsou nyní dostupné
pro nezávislý aftermarket. Jsou jednoduše rozpoznatelné
díky šedému vrchnímu krytu.
Kromě toho jsou aftermarketové jednotky dodávány bez
šroubení z důvodu urychlení a zjednodušení výměny.

Upozornění: označení “V...” ve věcném čísle jednotky určuje aktuální verzi softwaru, která může
být v průběhu času nahrazována. Modulátory s vyšším číslem softwarové verze jsou kompatibilní s
nižšími verzemi a jednotky s nižší softwarovou verzí je možné aktualizovat pomocí Knorr-Bremse
diagnostiky.

Na následujících stranách naleznete přehled všech dostupných variant TEBS G2 jednotek pro aftermarket.
Dále jsou uvedeny náhradní díly a konektory k jednotlivých typům modulátorů.

Změny informací zde uvedených jsou vyhrazeny i bez předchozího upozornění. Tištěná kopie tohoto dokumentu nemusí být aktuální verzí. Pro aktuální verzi tohoto dokumentu navštivte prosím www.knorr-bremseCVS.com,
případně kontaktujte Vašeho zástupce Knorr-Bremse. Figurativní značka “K” a ochranné známky KNORR a KNORR-BREMSE jsou registrovány jménem Knorr-Bremse AG. Další práva a podmínky uplatněny; pro plné znění
vyloučení odpovědnosti navštivte naše stránky www.knorr-bremseCVS.com.
Poznámka: Jsou-li na základě zde uvedených informací prováděny servisní práce na vozidle, je odpovědností dílny zajistit, že vozidlo bude plně otestováno a bude zajištěno, že se vozidlo bude nacházet v plně provozuschopném
stavu před jeho opětovným nasazením do provozu. Knorr-Bremse nepřebírá žádné ručení za problémy, které vzniknou kvůli tomu, že se jmenované testy neprovedou.
Copyright © Knorr-Bremse AG - všechna práva vyhrazena, včetně práv průmyslového vlastnictví. Knorr-Bremse AG si vyhrazuje veškerá dispoziční práva jako například kopírování a předávání.
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. . Svárovská 700 . Prumyslova zona Liberec - Sever . 463 03 Straz nad Nisou . Liberec . Czech Republic .
Tel: +420 482 363-611 . Fax: +420 482 363-711 . www.knorr-bremse.com . www.knorr-bremseCVS.com

Knorr-Bremse Group

Y225508: 000: CS: Released: Mon Aug 01 16:24:30 CEST 2016:

1/3

Product News
Dok. č. Y225508 (CS - Rev. 000)
Červenec 2016

TEBS G2 komponenty dostupné pro aftermarket
TEBS G2 náhradní díly/sady
Modulátor

TEBS G2.0 Standard
K019349V..N50

TEBS G2.0 Premium
K019309V..N50

TEBS G2.1 Standard
K019359V..N50

TEBS G2.1 Premium
K019319V..N50

Náhrada za

K019340V..N..
K019342V..N..
K019343V..N..

K019300V..N..
K019302V..N..

K019350V..N..
K019352V..N..

K019310V..N..
K019312V..N..

Náhradní díly

Boční kryt
K023401K50

Servisní sady

Tlumič hluku
K000847K50

TEBS G2.2 Standard TEBS G2.2 Standard
K055369V..N50
Plus
K055379V..N50

K055342V..N..
K055352V..N..
K055362V..N..

K055372V..N..

TEBS G2.2 Premium
K110619V..N50

K110612V..N..

Boční kryt
K092404K50

Balení 20ks
“plochých” filtrů
K108643K50

Balení 10ks
“kónických” filtrů
K004904K50

(20x)

(10x)

TEBS G2 konektory naleznete na následující straně
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TEBS G2 konektory
Modulátor

TEBS G2.0 Standard
K019349V..N50

Náhradní díly

TEBS G2.0 Premium
K019309V..N50

TEBS G2.1 Standard
K019359V..N50

12-ti pinový Deutsch konektor
K002287N00

TEBS G2.1 Premium
K019319V..N50

TEBS G2.2 Standard TEBS G2.2 Standard
K055369V..N50
Plus
K055379V..N50

TEBS G2.2 Premium
K110619V..N50

12-ti pinový Deutsch konektor
K091439N00
(12x)

(obsahuje: 1x Deutsch konektor, 1x uzavírací kryt, 12x záslepka)

(12x)

4/6 pinový
Deutsch konektor
K092215N00

(obsahuje: 1x Deutsch konektor, 1x uzavírací kryt, 12x záslepka)

Záslepka
K103003K50

Záslepka pro
konektor
senzoru otáček
kola
Z005860

Záslepka pro
X2.3 a X2.4
konektory
Z005861

Balení 10ks záslepek pro všechny
12 - 18 Deutsch konektory
K026197K50
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