W.EASY®
TRAILER POWER
W.EASY Trailer Power, mobilní testovací sada nejnovější generace

W.EASY®
TRAILER POWER
W.EASY Trailer Power, mobilní a inteligentní testovací sada pro kontroly osvětlení a signalizace na
přívěsu a/nebo na tahači.

Podpora vyšších
zatížení až do 192 W

Napájení elektroniky
přívěsu pro provedení
stabilní diagnostiky na přívěsu
Inteligentní rozpoznávání
připojeného kabelu

Zabudované měřicí
přístroje:
voltmetr a ampérmetr

Zkoušení signálů ovládání
osvětlení tahače (24 V) a

LCD displej pro
zobrazování informací

test osvětlení tahačů s
napětím 24 V

Je možné řízení PIN
pomocí 24 V nebo 0 V,
například pro aktivaci
zvedací nápravy

Test osvětlení je možný také
u přívěsů s napětím 12 V

Je podporován světelný test
pro LED osvětlení

W.EASY®
TRAILER POWER
Existují různé možné oblasti použití:
1) Test osvětlení přívěsu (12 a 24 V)
Při obchůzce kolem přívěsu lze pomocí dálkového
ovládání pohodlně kontrolovat jednotlivé funkce
osvětlení. Vadné jednotky osvětlení jsou rozpoznány
prostřednictvím inteligentního systému detekce
závad a zobrazují se pomocí LED kontrolky a
příslušného kódu poruchy na displeji.
2) Testování signálů ovládání osvětlení na tahači (24
V)
Jednotlivé moduly osvětlení na tahači lze testovat
jeden po druhém a zkontrolovat tak, zda fungují
správně.
3) Řízení PIN (například pro aktivaci zvedací
nápravy)
Funkce „kontroly PIN“ umožňuje ovládat volně
přiřaditelná připojení PIN buď pomocí 24 V, nebo 0 V
(kostra), například pro aktivaci zvedací nápravy.
4) Podpůrné pomůcky / měřicí přístroje
Podpůrné pomůcky / měřicí přístroje pro určování
poruch vadného osvětlení a přerušení kabelů:
1. Funkce voltmetru pro zobrazování napětí
2. Ampérmetr pro zobrazování proudu
3. Oznámení prostřednictvím kódů závad
5) Napájení elektroniky přívěsu (12 a 24 V)
Sada W.EASY Trailer Power během diagnostiky
přívěsu napájí elektroniku přívěsu stálým napětím,
čímž umožňuje provedení stabilní diagnózy. Navíc se
prostřednictvím zabudovaných kontrolek ABS
zobrazuje chybový stav jednotky ovládání brzdy.
Další výhody sady W.EASY Trailer Power:
• Jedná se o mobilní sadu. Je také optimálním
způsobem vhodná pro servisní vozidla.
• Zabudovaná baterie umožňující až 8 hodin
nepřetržitého používání podle provozních
podmínek.
• Zabudovaný LCD displej, který slouží
k jednoduchému a přehlednému zobrazování
informací (například o stavu nabití baterie,
kódy poruch atd.).
• Je podporován světlený test LED osvětlení.
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