
W.EASY TRAILER POWER

Mobilná testovacia a napájacia sada

W.EASY Trailer Power je mobilná testovacia sada pre kontrolu 
osvetlenia a kontrolu signálov prípojných a nákladných 
vozidiel, ktorá poskytuje stabilné napájanie pre bezproblémovú 
diagnostiku prípojných vozidiel.

K dispozícii sú 3 rôzne oblasti použitia:

1.) Napájanie systémov prípojných vozidiel
Počas diagnostiky prípojného vozidla W.EASY Trailer Power napája 
elektronické systémy prípojného vozidla konštantným napätím, čo 
umožňuje stabilitu diagnostiky. Chybový stav brzdovej sústavy je tiež 
indikovaný vďaka integrovanej svetelnej kontrolke ABS.

2.) Svetelný test osvetlenia prípojného vozidla
Jednotlivé svetelné funkcie prívesu je možné ľahko ovládať diaľkovým 
ovládačom a súčasne obchádzať vozidlo a kontrolovať stav osvetlenia. 
V rovnakom čase LED kontrolka vo W.EASY Trailer Power označuje, 
ktorá osvetľovacia jednotka je v prevádzke. Chybné svetelné jednotky 
sú označené inteligentným poruchovým systémom detekcie a sú 
signalizované LED indikátorom. 

3.) Testovanie svetelných riadiacich signálov na nákladom vozidle
Jednotlivé osvetľovacie moduly na nákladnom vozidle (smerovky, brzdové 
svetlá, parkovacie svetlá, atď.) môžu byť testované jeden po druhom či 
pracujú správne. Ak osvetľovacie riadiace signály na nákladnom vozidle 
sú úspešne odovzdávané do prívesu, potom zodpovedajúca LED na 
W.EASY Trailer Power svieti.

Ďalšie výhody W.EASY Trailer Power:
• W.EASY Trailer Power môže vykonať diagnostiku a kontrolu osvetlenia 
prípojného vozidla bez nákladného vozidla.
• Mobilná testovacia a napájacia sada s integrovanou batériou 
umožňuje až 8 hodín nepretržitého použitia, v závislosti na prevádzkových 
podmienkach. To je ideálne pre vybavenie servisných vozidiel.
• W.EASY Trailer Power môže byť použitý pokiaľ sa batérie vozidla 
nabíjajú.

Okrem W.EASY Trailer Power, ponúkame tiež inovatívne multiznačkové 
diagnostické riešenia pre diagnostiku úžitkových vozidiel, komplexné 
služby osobnej asistencie, produktový a vozidlový technický hotline 
ako aj školenia užívateľov. Pretože naši zákazníci majú veľmi rôzne 
požiadavky, je rozsah WABCOWÜRTH navrhnutý flexibilne a modulárne. 
Vo WABCOWÜRTH všetci zákazníci dostanú presne to čo potrebujú.
Prečo nás nekontaktovať? Spoločne môžeme vybrať balíček hardvéru, 
softvéru, hotline alebo školení, ktoré zodpovedajú presne Vašim 
potrebám. WABCOWÜRTH je spoľahlivým partnerom servisov pre 
úžitkové vozidlá.
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Viac informácií môžete nájsť na www.iridiumzv.sk alebo  
www.wabcowuerth.com 


