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Abrevieri 

ABS (engl. Anti-Lock Braking System); Sistem anti-blocare 

ALB (germ. Automatisch Lastabhängige Bremskraftregelung); Reglarea automată dependentă de sarcină 
a forţei de frânare 

AMT (engl. Automated Manual Transmission); Transmisie Manuală Automatizată 

APS (engl. Air Processing System); Sistem de Procesare a Aerului 

ASR (germ. Antriebs-Schlupf-Regelung); Reglarea Patinării la Acţionare 

ATC (engl. Automatic Temperature Control); Reglarea automată a temperaturii 

CAN (engl. Controller Area Network); Sistem serial, asincron de magistrale pentru conectarea în reţea a 
aparatelor de comandă în automobile  

CBU (engl. Central Brake Unit); Dispozitiv de frânare central 

CDC (engl. Cruise Distance Control); Controlul distanţei de deplasare 

E-APU (engl. Electronic Air Processing Unit); Unitate electronică de preparare a aerului) 

EBS (engl. Electronic Braking System); Sistem electronic de frânare 

ECAS (engl. Electronically Controlled Air Suspension); Suspensie pneumatică controlată electronic 

ECU (engl. Electronic Control Unit); Aparat elecronic de comandă 

ENR (germ. Elektronische Niveau-Regelung); Reglarea electronică a nivelului 

EPB (engl. Electro-Pneumatic Brake); Sistem electro-pneumatic de frânare (echivalent cu EBS) 

EPS (engl. Electronic Power Shift); Comutare electropneumatică 

ESAC (engl. Electronic Shock Absorber Control); Amortizare comandată electronic a mecanismului de 
deplasare 

ETS (germ. Elektronische Tür-Steuerung); Comanda electronică a uşilor 

HPB (engl. Hydraulic Power Brake); Instalaţie de frânare hidraulică cu stocare pompată 

IVTM (engl. Integrated Vehicle Tire Pressure Monitoring); Monitorizare presiune anvelope pentru vehicule 
utilitare 

JED (engl. Joint Engineering Document) 

MTS (germ. Modulare Tür-Steuerung); Comanda modulară a uşilor (pentru magistrale) 

OBD (engl. On-Board Diagnostics); Diagnoză integrată 

ODR (engl. Operating Data Recorder); Memorie de date operaţionale 

PC (engl. Personal Computer); Calculator personal / privat 

SAE (engl. Society of Automotive Engineers); Asociaţia Inginerilor de Automobile 

TEBS (engl. Electronic Braking System for Trailers); Sistem electronic de frânare pentru remorci 

TECAS (engl. Electronically Controlled Air Suspension for Trailers); Suspensie pneumatică controlată 
electronic pentru remorci 

USB (engl. Universal Serial Bus); Sistem serial de magistrale pentru conectarea unui calculator cu aparate 
externe 

VCS (engl. Vario-Compact-System); Sistem Compact Vario 

ZBR (germ. Zentraler Bord-Rechner); Calculator de bord central 
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1 Excluderea responsabilităţii 

Pentru informaţiile pregătite în acest material nu 
răspundem pentru corectitudine, completitudine sau 
actualitate. Toate datele tehnice, descrierile şi 
imaginile sunt valabile pentru data tipăririi acestui 
material, respectiv a suplimentelor acestuia. Ne 
rezervăm dreptul modificărilor prin dezvoltarea 
continuă. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă garanţii sau 
caracteristici asigurate, şi nici nu pot fi interpretate în 
acest mod. În principiu, este exclusă răspunderea 
pentru daune, dacă nu suntem responsabili de 
intenţie sau neglijenţă grosolană sau dacă nu se intră 
în conflict cu alte prevederi legale obligatorii. 

Textele şi graficele se supun dreptului nostru de 
utilizare, multiplicarea sau diseminarea sub orice 
formă necesită aprobarea noastră. 

Denumirile de marcă specificate, chiar şi atunci când 
acestea nu sunt marcate în fiecare caz ca fiind mărci 
înregistrate, se supun totuşi reglementărilor dreptului 
mărcilor înregistrate. Dacă din utilizarea informaţiilor 
care se află în acest material rezultă conflicte de 
materie legală, acestea se supun exclusiv regulilor 
dreptului naţional. 

Dacă părţi sau formulări individuale ale acestui 
material nu mai corespund sau nu mai corespund în 
totalitate legislaţiei în vigoare, restul părţilor 
materialului rămân neatinse ca şi conţinut şi 
valabilitate. 
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2 Instrucţiuni de siguranţă 

• Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest material. 
Respectaţi neapărat toate instrucţiunile, indicaţiile 
şi instrucţiunile de siguranţă, pentru a evita 
vătămarea persoanelor şi/sau daunele materiale. 
WABCO garantează siguranţa, fiabilitatea şi 
performanţa produselor şi sistemelor sale, numai 
atunci când toate informaţiile acestui material sunt 
respectate. Procedura diferită poate duce la 
rezultate incorecte sau eronate la autovehicul. 

• Numai personalul de specialitate şcolarizat şi 
calificat are voie să realizeze lucrări la autovehicul. 

• Respectaţi obligatoriu instrucţiunile date de 
producătorul vehiculului. 

• Respectaţi prescripţiile firmei, precum şi cele 
regionale şi naţionale pentru prevenirea 
accidentelor. 

• Dacă este necesar, purtaţi îmbrăcăminte de 
protecţie adecvată. 

• Locul dvs. de muncă trebuie să fie uscat, precum 
şi suficient de iluminat şi de aerisit. 

• Nu vă deplasaţi pe străzile publice în timp ce un 
sistem de siguranţă al autovehiculului se află în 
modul de diagnoză. 

• Înainte de a executa activităţi suplimentare la 
acelaşi sistem, după remedierea erorilor sau după 
ştergerea memoriei de diagnoză trebuie să 
solicitaţi din nou starea actuală a erorii. Numai 
astfel puteţi să vă asiguraţi că eroarea a fost, de 
asemenea, remediată. 

• Dacă aţi realizat o resetare de service (Resetarea 
datei sau a numărului de kilometri), trebuie să 
interogaţi starea actuală de service pe aparatul de 
comandă, înainte de a realiza activităţi 
suplimentare pe aparatul de comandă. 

Pericol de sufocare! 

• Realizaţi diagnozele autovehiculului cu motorul în 
funcţiune exclusiv în spaţii cu un sistem de 
aspirare a gazelor de eşapament sau în aer liber.  

În spaţiile fără sistem de aspirare a gazelor de 
eşapament, inspirarea monoxidului de carbon 
poate cauza daune grave sănătăţii şi, în cel mai 
rău caz, poate cauza moartea. 

Pericol de accidentare! 

• Acţionările pedalei pot duce la răniri grave, dacă 
persoanele se află chiar în apropierea 
autovehiculului. 

Asiguraţi-vă în felul următor că nu pot fi executate 
acţionări ale pedalei: 

• Comutaţi cutia de viteze în poziţia „neutru“ şi 
acţionaţi frâna de mână. 

• Asiguraţi autovehiculul împotriva rulării cu cale 
de blocare a roţilor. 

• Fixaţi un afiş de avertizare vizibil pe volan care 
indică faptul că la acel autovehicul se 
efectuează lucrări şi că pedalele nu trebuie 
acţionate. 

• Nu comandaţi componente de sistem, dacă în 
zona periculoasă a componentelor de comandat 
se află persoane. 

• În cazul lucrărilor la autovehicul, în special dacă 
motorul funcţionează, nu purtaţi cravată, 
îmbrăcăminte largă, părul desfăcut, brăţări, 
ceasuri etc. Ţineţi mâinile şi părul la distanţă de 
piesele mobile. 

Pericol de incendiu! 

• Utilizaţi exclusiv becuri cu împământare.  

• Ţineţi materialul inflamabil (lavete, hârtie etc.) la 
distanţă de instalaţia de eşapament. 

• Nu fumaţi la locul de muncă. 

• Verificaţi cablurile electrice în privinţa izolaţiei 
ireproşabile şi a fixării. 
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3 Introducere 

În timp ce anterior era necesar un aparat de testare 
propriu pentru diagnoza oricărui sistem la vehiculul 
utilitar uşor, în prezent este necesar pentru diagnoză 
un PC sau un laptop cu software-ul de diagnoză 
corespunzător. 

Diagnoza pe calculator cuprinde două tipuri: 

• WABCO System Diagnostics (SD) pentru 
sistemele şi componentele WABCO 

• WABCOWürth W.EASY® Complete Premium 
pentru sistemele WABCO şi sistemele altor 
producători 

Dispozitivele speciale de testare şi suplimentare 
completează programul de diagnoză. 
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4 System Diagnostic (SD) 

Ca „System Diagnostic Software“ se denumeşte 
Diagnoza de Sistem dezvoltată exclusiv pentru 
sistemele WABCO.  

SD sunt programe speciale cu funcţii vaste, care vă 
permit să executaţi o diagnoză la toate sistemele 
electronice WABCO 

Pentru diagnoză, aveţi nevoie de: 

• un calculator sau laptop uzual 

• Diagnostic Software (software de diagnoză) al 
sistemului WABCO 

• o Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză)  

• cabluri conform tipului de autovehicul 

4.1 Diagnostic Software (software de 
diagnoză) 

Dezvoltarea rapidă în continuare a tehnicii 
autovehiculului cu o gamă de funcţii care devine din 
ce în ce mai vastă şi a tehnicii de siguranţă sofisticate 
necesită un software de diagnoză. WABCO oferă 
Diagnostic Software (software de diagnoză) pentru 
toate sistemele WABCO în diferite autovehicule. 

Există trei posibilităţi pentru obţinerea Diagnostic 
Software (software de diagnoză): 

• versiunea ca stick USB (numere de produs 
446 301 XXX 0) 

• online ca aşa-numita Single Download (numere 
de produs 246 301 XXX 0) 

Valoarea XXX din numărul de comandă este 
disponibilă pentru versiunile disponibile ale 
Diagnostic Software (software de diagnoză) (vezi 
tabel 4-1 „Prezentarea generală a programului 
Diagnostic Software (software de diagnoză) 
(versiunea 03/2012)“, pagina 13). 

• ca parte a unui abonament la diagnoza de sistem 
WABCO. 

Pentru diagnoza mai multor sisteme WABCO, 
WABCO vă oferă patru pachete diferite cu Diagnostic 
Software (software de diagnoză) prin internet. 
Acestea conţin numeroase programe de diagnoză la 
un preţ foarte avantajos. Programele pot fi 
descărcate oricând în forma actuală de pe internet şi 
pot fi utilizate imediat. 

Software-ul WABCO SD oferă avantajul că puteţi să 
fiţi informaţi rapid despre noile versiuni şi că primiţi 
orice Diagnostic Software (software de diagnoză) nou 
dezvoltat fără costuri suplimentare. 

Posibilităţile de reprezentare grafică a calculatoarelor 
fac diagnoza bine structurată. Cu informaţii vaste 
privind reparaţiile şi schemele de conexiuni cu valori 
de măsură, diagnoza şi reparaţia se realizează 
simplu şi rapid. 

Diagnoza cu Diagnostic Software (software de 
diagnoză) trebuie realizată de fiecare utilizator. Dacă 
trebuie totuşi modificaţi parametri sau trebuie 
realizate calibrări, este necesară o autorizare (PIN) 
(vezi capitolul 4.1.9 „Autorizare extinsă (PIN)“, 
pagina 17). 

Acest PIN îl primiţi la WABCO University printr-o 
instruire corespunzătoare. Informaţii suplimentare 
privind instruirile la WABCO University se găsesc pe 
internet la http://www.wabco-university.com 

Ca exemplu al software-ului de diagnoză, vedeţi mai 
jos extrase din software-ul pentru sistemul Trailer 
EBS E. 

Meniul principal 

 
fig. 4-1: Meniul principal al Diagnostic Software (software de 

diagnoză) Trailer EBS-E V2.5 

• Date ECU 

• Afişarea memoriei actuale de diagnoză 

• Configurarea sistemului 

• Valori actuale de măsurare 

http://www.wabco-university.com/
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Posibilităţi de reglaj 

 
fig. 4-2: Meniul „Sistem TEBS“ al Diagnostic Software 

(software de diagnoză) Trailer EBS-E V2.5 

• Selectarea tipului de autovehicul 

• Definirea axelor 

• Configurarea ventilelor axei liftante 

• Selectarea suspensiei 

4.1.1 Comanda Diagnostic Software (software 
de diagnoză) WABCO 

– Porniţi browser-ul de internet prin introducerea 
adresei: http://www.wabco-auto.com/mywabco 
Dacă aveţi deja un cont myWABCO, logaţi-vă cu 
numele de utilizator şi cu parola în contul dvs. 
myWABCO. 

Dacă nu aveţi încă un cont myWABCO, trebuie să-l 
creaţi. 

– Faceţi clic pe link-ul „Înregistrare nouă” şi 
completaţi câmpurile necesare. 
Deoarece nu dispuneţi încă de datele de acces 
pentru un abonament WABCO SD, vă rugăm să 
lăsaţi goale câmpurile corespunzătoare din pasul 
3. 

 
Pentru confirmarea adresei dvs. de e-mail veţi primi 
în scurt timp un e-mail. 

– Faceţi clic pe linkul din acel e-mail, pentru a activa 
contul dvs. 

– Înregistraţi-vă cu numele utilizator şi parola în 
contul dvs. myWABCO. 

– Faceţi clic stânga în zona acces rapid pe 
„Comandă Diagnostic Software (software de 
diagnoză)”. 
Dacă browser-ul dvs. de internet afişează o 
avertizare privind siguranţa, selectaţi opţiunea 
care vă afişează şi obiectele nesigure. 

 

 Pe următorul ecran, sunt afişate datele dvs. 
personale. 

– Faceţi clic pe butonul „Comandă nouă”. 
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– Selectaţi pachetul adecvat Diagnostic Software 
(software de diagnoză) (vezi capitolul 4.1.3 
„Prezentarea generală a pachetelor“, pagina 12) 
sau decideţi-vă pentru o descărcare individuală. 

4.1.3 Prezentarea generală a pachetelor 

Puteţi selecta din 4 pachete de software: 

Total 246 301 900 0 

Aproape toate programele disponibile pentru 
diagnoza computerizată în autocamioane, autobuze 
şi remorci (conţine 246 301 901 0, 246 301 902 0 şi 
246 301 904 0). 

4.1.2 Unde găsesc Diagnostic Software 
(software de diagnoză) WABCO? 

– Porniţi browser-ul de internet prin introducerea 
adresei: http://www.wabco-auto.com/mywabco Remorcă 246 301 901 0 

Cele mai uzuale programe pentru diagnoza 
produselor WABCO în autovehiculele remorcate. 

– Înregistraţi-vă cu numele utilizator şi parola în 
contul dvs. myWABCO. 

– Faceţi clic stânga în zona acces rapid pe 
„Descarcă Diagnostic Software (software de 
diagnoză)”. 

Autobuz 246 301 902 0 

Cele mai uzuale programe pentru diagnoza 
produselor WABCO în autobuze. Aici găsiţi o prezentare generală a celor mai 

importante programe de diagnoză în limba ţării 
dumneavoastră. 

Vehicul tractant 246 301 904 0 

Cele mai uzuale programe pentru diagnoza 
produselor WABCO în vehicule tractante. Le puteţi filtra în funcţie de criterii, ca de exemplu, 

conţinuturile pachetelor. Din programele afişate le 
puteţi descărca pe acelea, care sunt incluse în 
pachetul dvs. de abonament Diagnostic Software 
(software de diagnoză) WABCO. 

Ce software este conţinut în pachetele individuale, 
este prezentat în următorul tabel în coloana dreaptă. 

WABCO se străduieşte permanent să pună la 
dispoziţie programe suplimentare de diagnoză şi mai 
multe limbi. De aceea, următorul tabel este pur şi 
simplu o prezentare generală. Prezentarea generală 
actuală a versiunilor Diagnostic Software (software 
de diagnoză) se găseşte pe internet la 
http://www.wabco-auto.com/sd link-ul „Prezentarea 
generală a codurilor de produs”. 

Nu toate programele se oferă în toate limbile. Pentru 
a primi o prezentare generală completă a Diagnostic 
Software (software de diagnoză), comutaţi căsuţa de 
selectare a limbii pe Engleză. 

Prezentarea generală a programelor vă prezintă 
programele disponibile actuale dintr-o privire. 
Numerele de produs ale programelor de diagnoză au 
formatul 246 301 XXX 0. La comandarea USB 
versiunilor de stick, utilizaţi pur şi simplu 
446 301 XXX 0 în loc de 246 301 XXX 0. Valoarea 
XXX este specificată în următorul tabel. 
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în pachet: 

Software cs da de el en es fi fr hr hu it ja ko nl no pl 
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ABS C 621  622  620 623  631 432  630   085  168  192  627 086 155 626 X  X X 

ABS (sistem 
antiblocare) D 
Hydraulic 

321  650  651 416  414   415   087  169  322  323 088 652  X   X 

ABS D+ 604  625  628 633 133 635   634  417 089  640 426 134  639 090 636 637 X  X X 

ABS E+ 450  382  383 451 453 454   455   456 457 458 460 459  461    X   X 

ABS HPB   571  572        573           X  X X 

ABS SAE 324  629  624 653  091   632   092  170 425 325  326 093 156  X  X X 

APS E-APU   380  384                   X   X 

ATC CAN 
Standard 

193  564  565 603  613 433  614   077  421  194  195 078 157  X  X  

ATC (reglaj 
automat al 
temperaturii) 
Coach 

327  864  865 097  584   618   098  146  328  329 099 159  X  X  

ATC (reglaj 
automat al 
temperaturii) 
KWP Citaro 
Travego 

196  560  566 616  094   617   095  171  197  198 096 158  X  X  

CAN-Viewer 351  585  599 128  130   129   131    352  353 132 151  X  X X 

CDC 348  583  656 063  064   065   066    349  350 067 068  X   X 

EBS 1C Asia     898                   X   X 

MAGISTRALĂ 
EBS Standard 

199  577  578 004  947 434  005   006  948  302  172 007 008  X  X  

EBS CBU 
MAN 

  880  882                   X  X X 

Magistrală 
EPB EBS 

346  558  410 413  411   412   103    955  347 104 162  X  X  

EBS EPB MB 
Truck 

331  517  547 519  559 362 361 518   101  363  332  333 102 161  X   X 

EBS Euro 334  548  545 894  554 366 365 555  381 009  367  335  336 010 011  X  X X 

ECAS 4×2 
S2000 

181  860  863 842  841 435  840   105  135  182  183 106 147  X   X 

Magistrală 
ECAS A 

059  851  861 875  876   877   014  070 427 061  186 015 016 869 X  X  

Magistrală 
ECAS Citaro 

184  523  539 575  574 436  576   017  422  185  138 018 027  X  X  

ECAS CAN2 136  866  867 586  587 369 368 868 925 137 028  605  341  139 029 031 906 X  X X 

ECAS ENR 
MB Truck 

187  521  874 873  871 371 370 872   074  372  188  995 075 076  X   X 

ECAS Truck 
JED 

538  529 175 858 856  855 437  857  174 062  537  173  191 069 862 568 X   X 

ECAS Truck 
KWP K 

189  524  850 854  852 374 373 853   032  375  190  359 033 034  X  X X 
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în pachet: 

Software cs da de el en es fi fr hr hu it ja ko nl no pl 
pt 

(BR)
pt 

(PT) ro ru sv tr zh T
o

ta
l 

R
e

m
o

rc
ă

 

A
u

to
b

u
z 

V
e

h
ic

u
l 

tr
a

ct
a

n
t 

EPS 357  896  897 035  037   036   038    358  320 039 040  X  X X 

HBS AddOn-E 317  690  691 079  081   080 355  082  430    305 083 084 354 X   X 

IVTM 303  730  732 733  731   734  601 041  107  304  308 042 034  X X X X 

Modular AMT     952                  953     

MTS 306  580  581 579  569 438  701 356  108  140  307   109 148  X  X  

ODR Tracker 141 419 536  692 693 420 655   110   111  142  342  143 112 878  X X   

OptiDrive 
(Fast Gear) 

    054                  055 X    

SmartBoard 153 405 609  610 917 152 916   113 164 154 114  144  309  165 115 163 431 X X   

Trailer Central 
Electronic 

344 409 680  682 683 418 684 439  685   686  687    688 689 044  X X   

TEBS D 546 550 540 996 542 544 606 541 608 895 543 905 602 551  552  557 058 553 549 694 060 X X   

TEBS E 597 956 588  589 590 360 591 915 178 592 388 179 593  594  318 180 595 596 598  X X   

TECAS 527 399 520 954 528 531 402 525 611 176 530 389  532  534  343 177 535 533 045  X X   

Router-
Repetitor CAN 
Remorcă 
(TRR) 

310 149 923  924 116 150 118   117   119    311  312 120 166  X X   

TrailerGUARD 
Telematics 

313 403 918  919 046 404 048   047   049  387 428 314  315 050 051  X X   

VCS 505 406 501  502 503 407 504 440  506   052  926  337  615 507 053 509 X X   

VCS II 783 408 508  510 513 607 511 612 376 512 654 638 582  121  122  782 781 514 780 X X   

ZBR2 338  700  657 123  125 378 377 124   126  145  339  340 127 167  X  X X 

Tabel: 4-1: Prezentarea generală a programului Diagnostic Software (software de diagnoză) (versiunea 03/2012) 

  

Codul limbii conform ISO 639: cs = Cehă, da = Daneză, 
de = Germană, el = Greacă, en = Engleză, es = Spaniolă, 
fi = Finlandeză, fr = Franceză, hr = Croată, hu = Maghiară, it = Italiană, 
ja = Japoneză, ko = Coreeană, nl = Olandeză, pl = Poloneză, 
pt(BR) = Portugheză (Brazilia), pt(PT) = Portugheză (Portugalia), 
ro = Română, ru = Rusă, sv = Suedeză, tr = Turcă, zh = Chineză 
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4.1.4 Instalarea Diagnostic Software (software 
de diagnoză) WABCO 

– Porniţi browser-ul de internet prin introducerea 
adresei: http://www.wabco-auto.com/mywabco 

– Înregistraţi-vă cu numele utilizator şi parola în 
contul dvs. myWABCO. 

– Faceţi clic stânga în zona acces rapid pe 
„Descarcă Diagnostic Software (software de 
diagnoză)”. 

– Selectaţi pachetul necesar pentru Diagnostic 
Software (software de diagnoză) şi limba dorită. 

 
– Faceţi clic pe butonul „Afişare”. 

 Se afişează tabelul Download. 
– Selectaţi Diagnostic Software (software de 

diagnoză) necesar din tabelul Download, făcând 
clic pe program. 

 Descărcarea începe automat. Sunteţi totuşi 
întrebat dacă doriţi să salvaţi programul pe 
calculator sau doriţi să-l executaţi direct de pe 
internet. 

– Selectaţi opţiunea „Executare program din 
această locaţie”. 

 După descărcarea programului dorit, fişierul 
programului se dezarhivează într-un director ales 
de dvs. sau în directorul presetat 
C:\wabco\download. După dezarhivare, instalarea 
începe automat. 

4.1.5 WABCO Diagnostic Newsletter 

Diagnostic Software (software de diagnoză) instalat 
pe calculatorul din atelier corespunde nivelului actual 
al tehnicii? În cazul abonamentului pentru Diagnostic 
Software (software de diagnoză) care cuprinde peste 

40 de programe, se pierde uşor privirea de ansamblu 
asupra acestora. 

WABCO Diagnostic Newsletter oferă informaţii 
specifice despre actualizările programelor selectate 
sau despre noile versiuni de limbă. Utilizarea acestor 
servicii are loc anonim şi se trimit exclusiv informaţii 
despre diagnoză şi nu se trimit e-mail-uri de 
publicitate: 

• Modificări şi actualizări despre programele de 
diagnoză existente 

• Informaţii despre noile programe într-o limbă 
specială 

WABCO Diagnostic Newsletter este gratuit şi se 
poate folosi repetitiv pentru fiecare firmă. 

Înregistrare la WABCO Diagnostic Newsletter 

– Porniţi browser-ul de internet prin introducerea 
adresei: http://www.wabco-auto.com/sd 

– Faceţi clic pe link-ul „WABCO Diagnostic 
Newsletter“. 

– Introduceţi adresa de e-mail şi selectaţi acţiunea 
„abonare” pentru a vă înregistra pentru prima dată 
la newsletter. 

 

 La puţin timp după aceasta, veţi primi un e-mail cu 
un link; dacă faceţi clic pe acesta confirmaţi că nu 
există un abuz de utilizare a adresei dvs. de e-
mail. 

– Introduceţi adresa dvs. de e-mail a doua oară în 
fereastra de înregistrare, însă selectaţi de data 
aceasta acţiunea „Procesare setare”. 
Link-ul pe care îl primiţi acum pe e-mail vă 
conduce la o pagină web, pe care puteţi defini în 
detaliu despre ce teme doriţi să fiţi informat pe 
viitor prin newsletter-ul primit pe e-mail. 
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– Faceţi clic în câmpurile individuale pentru a activa 
newsletter-ul pentru programe individuale sau 
activaţi coloane sau rânduri întregi, dacă faceţi clic 
pe limba din capul coloanei sau pe numele 
sistemului.  
Un câmp verde indică faptul că există deja o 
traducere a programului în această limbă. Există 
bineînţeles posibilitatea de a face clic pe un câmp 
roşu. În acest caz, veţi fi informat imediat în 
această limbă în cazul unei noi lansări a 
programului. 
Printr-un al doilea clic pe acelaşi câmp, dezactivaţi 
selectarea. Respectaţi, de asemenea, câmpuri 
suplimentare de opţiuni despre aparatele de 
diagnoză şi adaptoare. Puteţi prelucra oricând 
setarea personală a newsletter-ului, urmând 
aceeaşi procedură. 

– Dacă nu mai doriţi să primiţi newsletter-ul, 
selectaţi în fereastra de înregistrare funcţia 
„dezabonare”, pentru a dezactiva complet 
newsletter-ul. 

4.1.6 Contract de licenţă 

La instalarea unui program de diagnoză WABCO, 
contractul de licenţă se afişează automat; pe acesta 
trebuie să-l acceptaţi dacă doriţi să instalaţi 
programul. 

Puteţi accesa contractul de licenţă şi de pe 
homepage WABCO Fehler! Hyperlink-Referenz 
ungültig.. 

Un abonament de diagnoză se încheie în mod regulat 
pentru un an. Înainte de trecerea unui an, vă amintim 
o prelungire a contractului. 

Dacă Diagnostic Software (software de diagnoză) 
trebuie instalat pe mai multe calculatoare, trebuie să 
achiziţionaţi licenţe suplimentare. Pentru instalarea 
pe un calculator suplimentar, copiaţi fişierul *.exe al 
Diagnostic Software (software de diagnoză), pe care 
l-aţi descărcat de pe internet, pe calculatorul 
suplimentar. Acolo puteţi porni programul şi puteţi 
instala Diagnostic Software (software de diagnoză). 

4.1.7 Activarea Diagnostic Software (software 
de diagnoză) WABCO 

Toate programele de diagnoză WABCO trebuie să fie 
activate. După instalare, puteţi utiliza programul fără 
restricţii timp de 10 zile fără activare; după aceea, o 
utilizare fără activare nu mai este posibilă. La fiecare 
pornire a programului, primiţi o informaţie despre 
perioada de valabilitate a programului fără activare. 

După activare, Diagnostic Software (software de 
diagnoză) este conectat la calculator. Licenţa este 
astfel consumată. De aceea, activaţi Diagnostic 

Software (software de diagnoză) numai pe 
calculatorul pe care trebuie utilizat şi nu, de ex. pe un 
calculator de la birou în scop de test. 

– Pentru activare, faceţi clic pe „Solicitare coduri de 
activare”. 

 

Aveţi două posibilităţi de a solicita codurile de 
activare: 

• Online 

Activarea online presupune o conexiune a acestui 
calculator cu internetul. 

• Prin WABCO Activation@Web 

Online 

– Pentru activarea online, faceţi clic pe „Pornire 
activare prin internet”. 

– După ce aţi stabilit conexiunea de internet, faceţi 
clic pe „Activare acum”. 

 Primiţi mesajul „Activare în curs...” şi după 
activarea cu succes, mesajul „Activarea s-a 
realizat cu succes”. 
După activarea cu succes, programul este pornit. 
În cazul eşuării conexiunii, primiţi un mesaj cu 
cauzele posibile. 
Dacă nu remediaţi aceste cauze, o activare poate 
avea loc numai prin Activation@Web. 

Activation@Web 

La Activation@Web, este vorba de un portal de 
internet disponibil permanent, care facilitează 
generarea codurilor de activare la orice oră din zi şi 
din noapte. Pentru aceasta, aveţi nevoie doar de un 
calculator cu o conexiune la internet – nu este 
necesar să utilizaţi pentru aceasta calculatorul pe 
care trebuie să fie activat software-ul. 

– Porniţi browser-ul de internet prin introducerea 
adresei: 
http://abo.wabco.info/software_activation.php 

http://abo.wabco.info/software_activation.php
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– Introduceţi în fereastră datele solicitate. 
Puteţi introduce datele manual sau să utilizaţi 
serviciul descris acolo „Activation@Web via USB“. 
Acesta transferă datele prin intermediul unui stick 
USB. 

 Primiţi imediat un cod de autorizare pentru 
Diagnostic Software (software de diagnoză) al 
dumneavoastră. În cazul în care codul de 
autorizare a fost introdus cu succes, programul 
este pornit. 

4.1.8 Versiunea de licenţă 

Atât în zona Download, cât şi în WABCO Diagnostic 
Newsletter vi se comunică în cazul unei actualizări a 
software-ului versiunea licenţei (LIC). 

Pentru cazul în care aceasta se modifică în 
comparaţie cu versiunea utilizată de dumneavoastră, 
activarea Diagnostic Software (software de diagnoză) 
trebuie realizată din nou. 

4.1.9 Autorizare extinsă (PIN) 

Diagnoza cu Diagnostic Software (software de 
diagnoză) trebuie realizată de fiecare utilizator. Dacă 
trebuie totuşi modificaţi parametri, este necesară o 
autorizare (PIN). Acest PIN îl primiţi la WABCO 
University printr-o instruire corespunzătoare. 
Informaţii suplimentare privind instruirile la WABCO 
University se găsesc pe internet la  
http://www.wabco-university.com 

După participarea la o instruire corespunzătoare a 
WABCO University, puteţi solicita la WABCO un 
număr de identificare personală (PIN) pentru 
Diagnostic Software (software de diagnoză) WABCO. 
Cu acest PIN autorizaţi funcţii extinse în Diagnostic 

Software (software de diagnoză) şi puteţi modifica 
astfel setarea sistemelor electronice de comandă. 

Printr-o astfel de instruire, primiţi o adeverinţă de 
licenţă şi puteţi obţine PIN-ul direct de pe internet. 

Înregistrare cu adeverinţa de licenţă 

– Porniţi browser-ul de internet prin introducerea 
adresei: http://www.wabco.info/pin 

– Înregistraţi-vă cu numărul de licenţă şi cu codul de 
confirmare cunoscut numai dumneavoastră al 
adeverinţei de licenţă (ca parolă). 

 
fig. 4-3: Adeverinţă de licenţă 

A Numărul adeverinţei de licenţă 

B Codul de confirmare 

– Confirmaţi că datele dvs. personale sunt corecte 
sau solicitaţi o modificare. 

 Primiţi PIN-urile dvs. pentru toate programele şi 
versiunile, pentru care a fost configurat pentru 
dumneavoastră un certificat de instruire la 
WABCO. 

4.1.10 Versiune PIN 

Atât în zona Download, cât şi în WABCO Diagnostic 
Newsletter vi se comunică în cazul unei actualizări a 
software-ului versiunea PIN. 

Pentru cazul în care aceasta se modifică în 
comparaţie cu versiunea utilizată de dumneavoastră, 
aveţi nevoie de un PIN nou. Aceasta o primiţi la 
WABCO University printr-o instruire corespunzătoare. 
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4.2 Hardware 4.2.2 Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) 

Pentru realizarea diagnozei aparatului de comandă, 
este necesar setul Diagnostic Interface (interfaţă de 
diagnoză) WABCO cu codul de produs 
446 301 030 0 (USB). 

4.2.1 PC / Laptop 

WABCO vă oferă un laptop compatibil pentru atelier, 
rezistent la lovituri şi murdărie. Acesta se poate livra, 
la cerere, cu Diagnostic Software (software de 
diagnoză) preinstalat (cod produs 446 301 999 0). 

Setul conţine Diagnostic Interface (interfaţă de 
diagnoză) şi un cablu de racordare USB la calculator 
sau laptop. 

 

Racordul de la Diagnostic Interface (interfaţă de 
diagnoză) spre vehicul corespunde cu cel de pe 
Diagnostic Controller şi versiunile anterioare ale 
Diagnostic Interfaces (interfeţe de diagnoză), astfel 
încât cablurile de racordare folosite până acum pot fi 
utilizate mai departe. 

În funcţie de ce sistem electronic WABCO doriţi să 
modificaţi, aveţi nevoie de cabluri de racordare 
corespunzătoare, vezi capitolul 5 „Cablu pentru 
diagnoză“, pagina 19. 

Set Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) 
(USB) 446 301 030 0 

 

fig. 4-4: Laptop „Toughbook“ 

Diagnostic Software (software de diagnoză) poate 
funcţiona însă pe toate calculatoarele uzuale cu un 
sistem de operare, începând cu Microsoft Windows 
XP. 

Nu se impun cerinţe speciale de la hardware. 
Calculatorul trebuie însă să dispună de un racord 
USB liber pentru Diagnostic Interface (interfaţă de 
diagnoză). 

fig. 4-5: Set Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) (USB) 

Setul conţine: 

• Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) 

• Cablu de racordare USB pentru calculator/laptop 

Driver-ul USB necesar pentru instalarea Diagnostic 
Interfaces (interfeţe de diagnoză) se instalează la 
instalarea software-ului SD WABCO. 

Driver-ul USB şi un manual de instalare poate fi 
încărcat, de asemenea, de pe internet. Pentru a găsi 
link-urile necesare, porniţi pentru aceasta browser-ul 
de internet, introducând adresa:  
http://www.wabco-auto.com/sd 

Versiunile anterioare ale Diagnostic Interfaces 
(interfeţe de diagnoză) cu racordul în serie 
(446 301 021 0) şi cu racordul USB (446 301 022 0) 
pot fi folosite în continuare. Cablul de racordare al 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) cu 
racordul în serie se racordează la interfaţa COM cu 9 
pini a calculatorului. 
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5 Cablu pentru diagnoză 

5.1 Trusă cu accesorii pentru diagnoză 

WABCO oferă, corespunzător pachetelor, trusa cu 
accesorii pentru Diagnostic Software (software de 
diagnoză), care conţine cablurile cele mai importante. 
Trusele cu accesorii nu conţin totuşi toate cablurile 
disponibile la WABCO. 

Cu trusele cu accesorii pentru diagnoză aveţi la 
îndemână întotdeauna cele mai importante elemente 
de legătură între instalaţia electronică şi calculatorul 
dumneavoastră. După verificarea cu succes a 
autovehiculului, cablurile pot fi păstrate în trusă într-
un mod structurat şi protejat. Dacă deţineţi deja 
componentele individuale, puteţi comanda trusă şi 
fără conţinut. 

Combinaţiile importante ale truselor cu accesorii 
WABCO cu pachetele Diagnostic Software (software 
de diagnoză): 

• Pachetul Diagnostic Software (software de 
diagnoză) Total 246 301 900 0 

• Trusă cu accesorii pentru remorcă 
446 301 023 0 

• Trusă cu accesorii pentru vehicul tractant 
446 301 025 0 

• suplimentar: cabluri de diagnoză pentru 
autobuz eventual necesare 

• Pachetul Diagnostic Software (software de 
diagnoză) pentru remorcă 246 301 901 0 

• Trusă cu accesorii pentru remorcă 
446 301 023 0 

• Pachetul Diagnostic Software (software de 
diagnoză) pentru vehicul tractant 246 301 904 0 

• Trusă cu accesorii pentru vehicul tractant 
446 301 025 0 

• suplimentar: Set Diagnostic Interface (interfaţă 
de diagnoză) 446 301 030 0 (nu este inclus în 
trusă) 

• Pachetul Diagnostic Software (software de 
diagnoză) pentru autobuz 246 301 902 0 

• Trusă cu accesorii pentru autobuz 
446 301 026 0 

5.1.1 Trusă cu accesorii pentru remorcă 
446 301 023 0 

Trusa cu accesorii oferă accesoriile şi cablul pentru 
diagnoza sistemelor de remorcă. 

(Trusă cu accesorii fără conţinut: cod produs 
446 301 024 0) 

 
fig. 5-1: Trusă cu accesorii pentru remorcă 446 301 023 0 

Cod produs Denumire 

446 301 030 0 Set Diagnostic Interface (interfaţă de 
diagnoză) (USB) 

446 301 024 0 Trusă 

446 300 360 0 Adaptor de diagnoză CAN 

446 300 361 0 Cablu adaptor CAN 

446 300 329 2 Cablu de diagnoză remorcă 

449 612 010 0 Cablu de diagnoză VCS I cu priză de 
racordare OE 

449 615 010 0 Cablu de diagnoză VCS II cu priză 
de racordare OE 

449 672 030 0 Cablu de diagnoză remorcă EBS cu 
priză de racordare OE 

815 xx0 037 3 Broşura „Diagnoză“ 

  

Cod al limbii xx: 01 = Engleză, 02 = Germană, 03 = Franceză, 
04 = Spaniolă, 05 = Italiană, 06 = Olandeză, 07 = Suedeză, 
08 = Rusă, 09 = Poloneză, 15 = Cehă, 34 = Portugheză (Brazilia) 
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5.1.2 Trusă cu accesorii pentru vehicul tractant 
446 301 025 0 

Trusa cu accesorii pentru vehiculul tractant este 
completarea ideală pentru pachetul cu acelaşi nume 
Diagnostic Software (software de diagnoză), care 
acoperă necesităţile vehiculelor de remorcare. 
Această trusă a fost concepută conştient fără 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză). Astfel 
este completarea excepţională pentru toate 
autovehiculele care deţin deja trusa cu accesorii 
pentru remorcă 446 301 023 0 şi nu au nevoie de 
două Diagnostic Interfaces (interfeţe de diagnoză). 
Clienţii, care au achiziţionat prima dată această trusă 
şi nu dispun astfel de o Diagnostic Interface (interfaţă 
de diagnoză), o pot achiziţiona suplimentar. În trusă 
est prevăzut un loc pentru aceasta, astfel încât toate 
componentele necesare pot fi păstrate împreună. 

(Trusă cu accesorii fără conţinut: cod produs 
446 301 019 0) 

 
fig. 5-2: Conţinutul trusei cu accesorii pentru vehiculul tractant 

446 301 025 0 

Cod produs Denumire 

446 300 327 0 Adaptor de racordare EPS 35 pini 

Cod produs Denumire 

446 300 340 0 Cablu de diagnoză (pentru 
Mercedes) 

446 300 344 0 Cablu de diagnoză EBS Euro (pentru 
Neoplan) 

446 300 345 0 Cablu de diagnoză (pentru MAN) 

446 300 349 0 Cablu de diagnoză EBS (pentru 
IVECO) 

446 300 404 0 Cablu de diagnoză ABS-D 

446 300 453 0 Cablu de diagnoză EBS (pentru 
DAF) 

446 300 454 0 Cablu de diagnoză OBD (pentru 
Mercedes) 

446 300 456 0 Cablu de racordare ECAS 

446 300 460 0 Cablu de diagnoză OBD 15 pini 
(pentru DAF, Scania, MAN) 

446 301 019 0 Trusă 

894 604 303 2 Cablu de diagnoză ABS D/E 
(ISO 9141) 
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5.1.3 Trusă cu accesorii pentru autobuz 
446 301 026 0 

Această trusă cu accesorii conţine toate cablurile 
importante, pentru a putea realiza diagnoza 
componentelor WABCO în autobuze. În continuare, 
această trusă dispune de o Diagnostic Interface 
(interfaţă de diagnoză). Aceasta este adaptată la 
conţinutul pachetului Diagnostic Software (software 
de diagnoză) „Autobuz“. 

(Trusă cu accesorii fără conţinut: cod produs 
446 301 019 0) 

 
fig. 5-3: Conţinutul trusei cu accesorii pentru autobuz 

446 301 026 0 

Cod produs Denumire 

446 300 340 0 Cablu de diagnoză (pentru 
Mercedes, EvoBus) 

446 300 344 0 Cablu de diagnoză EBS Euro (pentru 
Neoplan) 

446 300 345 0 Cablu de diagnoză (pentru MAN) 

446 300 347 0 Cablu de diagnoză (pentru NF 315 
MTS) 

446 300 454 0 Cablu de diagnoză OBD (pentru 
Mercedes, EvoBus) 

446 300 460 0 Cablu de diagnoză OBD 15 pini 
(pentru DAF, Scania, MAN) 

Cod produs Denumire 

446 301 019 0 Trusă 

446 301 030 0 Set Diagnostic Interface (interfaţă de 
diagnoză) (USB) 

5.2 ABS/ASR 

5.2.1 ABS B 4 canale (vehicul tractant) 

 
fig. 5-4: Accesorii ABS B 4 canale 

1 446 300 327 0 adaptor de racordare 35 pini (ABS, 
ECAS, EPS, Reserve) 

2 446 300 314 0 adaptor de măsurare 35 pini 

A Comutator în poziţia ABS 

B Aprindere PORNIT/OPRIT 
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5.2.2 ABS/ASR C 4 canale (vehicul tractant) 

 
fig. 5-5: Accesorii ABS/ASR C 4 canale 

1 446 300 327 0 adaptor de racordare 35 pini (ABS, 
ECAS, EPS, Reserve) 

2 894 604 303 2 cablu de diagnoză (ISO 9141) 

3 446 300 314 0 adaptor de măsurare 35 pini 

A Comutare în poziţia ABS 

B Aprindere PORNIT/OPRIT 

5.2.3 ABS/ASR C 6 canale (vehicul tractant) 

 
fig. 5-6: Accesorii ABS/ASR C 6 canale 

1 446 300 319 0 adaptor de racordare 54 pini 
(ABS C 6 canale) 

2 894 604 303 2 cablu de diagnoză (ISO 9141) 

5.2.4 ABS/ASR D/E (vehicul tractant) 

 
fig. 5-7: Accesorii ABS D/E 

1 446 300 404 0 adaptor de racordare (ISO 9141) 

2 894 604 303 2 cablu de diagnoză (ISO 9141) 

3 446 300 002 0 Cablu de diagnoză ABS E+ (UDS) 

 446 300 408 0 adaptor de racordare Basic  
(ISO 9141) 

5.2.5 ABS Vario C (remorcă) 

 
fig. 5-8: Accesorii la Vario C 

1 446 300 318 0 adaptor de racordare ABS Vario C 

2 446 300 329 2 cablu de diagnoză remorcă pentru 
racordul de diagnoză situat la exterior 
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5.2.6 ABS VCS I (remorcă) 

 
fig. 5-9: Accesorii pentru VCS I 

1 449.612.010 0 cablu de diagnoză cu priză de 
racordare (lungime 1 m) 

2 446 300 401 0 cablu de diagnoză* direct la 
aparatul de testare (lungime 6 m) 

3 446 300 329 2 cablu de diagnoză remorcă 

* Numai la instalaţia electrică cu alimentare ISO. 
Instalaţiile electrice cu alimentare mixtă pot fi 
verificate numai cu priză separată de diagnoză! 

5.2.7 ABS VCS II (remorcă) 

 
fig. 5-10: Accesorii pentru VCS II 

1 449 615 010 0 cablu de diagnoză cu priză de 
racordare (lungime 1 m) 

2 446 300 455 0 cablu de diagnoză* direct la 
aparatul de testare (lungime 6 m) 

3 446 300 361 0 cablu de diagnoză CAN între 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) USB 
(446 301 022 0) şi adaptorul de racordare CAN 

4 446 300 329 2 cablu de diagnoză remorcă 

5 446 300 360 0 adaptor de racordare ISO 7638 
(CAN) 

6 446 300 470 0 convertizor CAN. Legătură între 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) în 
serie (446 301 021 0) şi adaptorul de racordare 
CAN. Necesare la diagnoza prin legătura 
ISO 7638. 

* Numai la instalaţia electrică cu alimentare ISO. Pentru versiunile 
premium 400 500 081/082/084 0 şi versiunea standard 
400 500 070 0. Instalaţiile electrice cu alimentare mixtă pot fi 
verificate numai cu priza de diagnoză separată! 
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5.3 ATC / HLK 

 
fig. 5-11: Accesorii pentru ATC 

1 446 300 326 2 cablu de diagnoză ATC (ATR) 

2 446 300 317 0 adaptor de racordare 25 pini ATC 
(ITC) 

3 446 300 363 0 cablu de diagnoză CAN ATC 

5.4 CAN Viewer 

 
fig. 5-12: Accesorii CAN Viewer 

1 446 300 470 0 convertizor CAN. Legătură între 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) în 
serie (446 301 021 0) şi adaptorul de racordare 
CAN. Necesare la diagnoza prin legătura 
ISO 7638. 

2 446 300 360 0 adaptor de racordare CAN 7 pini 
(ISO 7638) 

3 446 300 458 0 cablu de racordare CAN Viewer  
7 pini (ISO 7638) 

4 446 300 459 0 adaptor de racordare CAN 15 pini 
(ISO 12098) 

Realizarea legăturii prin cablu la autovehicul prin 
ISO 7638 (7 pini): 

• Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) USB 
(446 301 022 0 / 030 0) sau Diagnostic Interface 
(interfaţă de diagnoză) în serie (446 301 021 0) cu 
convertizor CAN (446 300 470 0) 

• Adaptor de racordare (446 300 360 0) cu cablu de 
racordare (446 300 458 0) 

Realizarea legăturii prin cablu la autovehicul prin 
ISO 12098 (15 pini) 

• Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) USB 
(446 301 022 0 / 030 0) sau Diagnostic Interface 
(interfaţă de diagnoză) în serie (446 301 021 0) cu 
convertizor CAN (446 300 470 0) şi adaptor de 
racordare (446 300 459 0) 
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5.5 EBS 

5.5.1 EBS EPB (Mercedes) 

 
fig. 5-13: Accesorii CDC 

1 446 300 340 0 cablu de diagnoză 

2 446 300 454 0 cablu de diagnoză pentru 
Mercedes 

5.5.2 EBS Euro (vehicul tractant) 

 
fig. 5-14: Accesorii EBS Euro 

1 446 300 344 0 adaptor de racordare 

2 446 300 349 0 cablu de diagnoză pentru IVECO 
Stralis 

3 446 300 453 0 cablu de diagnoză pentru DAF 

4 446 300 460 0 cablu de diagnoză OBD 15 pini 
pentru DAF, Scania, MAN 

5.5.3 TEBS (remorcă) 

 
fig. 5-15: Accesorii TEBS 

1 446 300 329 2 cablu de diagnoză la priza de 
diagnoză externă, sau 449 672 030 0 necesar 
suplimentar. 

2 446 300 360 0 adaptor de racordare CAN 
(ISO 7638) 

3 446 300 361 0 cablu de diagnoză CAN. Legătură 
între Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) 
USB (446 301 022 0 / 030 0) şi adaptorul de 
racordare CAN. 

4 446 300 470 0 convertizor CAN. Legătură între 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) în 
serie (446 301 021 0) şi adaptorul de racordare 
CAN. Necesare la diagnoza prin legătura 
ISO 7638. 

5 449 672 030 0 cablu de diagnoză cu priză de 
racordare, dacă nu există nicio priză de diagnoză 
integrată extern. 
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5.6 ECAS 

5.6.1 ECAS/ESAC (vehicul tractant) 

 
fig. 5-16: Accesorii ECAS 

1 446 300 327 0 adaptor de racordare 35 pini (ABS, 
ECAS, EPS, Reserve), 446 300 317 0 adaptor de 
racordare 25 pini (ECAS) 

2 446 300 311 0 adaptor de măsură 25 pini (ECAS, 
ATC, nur ECAS 4x2-A); 446 300 314 0 adaptor de 
măsură 35 pini (ECAS, ABS) 

3 894 604 303 2 cablu de diagnoză (ISO 9141) 

4 446 300 456 0 adaptor de racordare (ECAS 
CAN II) 

A Comutator pe ECAS 

B Aprindere PORNIT/OPRIT 

 

5.6.2 ECAS/ESAC (Mercedes) 

pentru ECAS/ESAC ENR/ESR (CAN) Mercedes-
Benz, ECAS Mercedes-Benz, EvoBus 

 
fig. 5-17: Accesorii ECAS/ESAC (Mercedes) 

1 446 300 340 0 cablu de diagnoză 

5.6.3 ECAS/ESAC (MAN, Iveco) 

 
fig. 5-18: Accesorii ECAS/ESAC 

1 446 300 345 0 cablu de diagnoză pentru MAN 

2 446 300 349 0 cablu de diagnoză pentru IVECO 

5.6.4 ECAS (remorcă) 

 
fig. 5-19: Accesorii ECAS 

446 300 329 2 cablu de diagnoză remorcă pentru 
racordul de diagnoză situat la exterior 
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5.7 EPS (vehicul tractant) 

 
fig. 5-20: Accesorii EPS 

1 446 300 327 0 adaptor de racordare 35 pini (ABS, 
ECAS, EPS, Reserve) 

2 446.300.314 0 adaptor de măsurare 35 pini 

A Comutare în poziţia EPS 

B Aprindere PORNIT/OPRIT 

5.8 ETS (autobuz) 

 
fig. 5-21: Accesorii ETS 

1 446 301 200 0 adaptor de racordare 25 pini 

2 446 300 311 0 adaptor de măsurare 25 pini 

5.9 IVTM 

 
fig. 5-22: Accesorii IVTM 

1 446 300 348 0 cablu de diagnoză între Diagnostic 
Interface (interfaţă de diagnoză) USB 
(446 301 022 0 / 030 0) şi ECU 

2 446 300 360 0 adaptor de racordare* CAN 
(ISO 7638) 

3 446 300 361 0 cablu de diagnoză* CAN. Legătură 
între Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) 
USB (446 301 022 0 / 030 0) şi adaptorul de 
racordare CAN. 

4 446 300 470 0 convertizor CAN*. Legătură între 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) în 
serie (446 301 021 0) şi adaptorul de racordare 
CAN. Necesare la diagnoza prin legătura 
ISO 7638. 

* necesar numai la remorcă 
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5.10 MTS (autobuz) 

 
fig. 5-23: Accesorii MTS 

1 446 300 340 0 cablu de diagnoză pentru priză de 
racordare cu 14 pini pentru Mercedes-Benz, 
EvoBus 

2 446 300 347 0 cablu de diagnoză pentru priză de 
racordare cu 14 pini în spaţiul pentru picioare 
(pentru KK NF315 / SETRA) 

3 446 300 368 0 Y Cablu de diagnoză MTS 

4 446 300 369 0 Cablu de diagnoză MTS MAN 

5.11 Trailer Central Electronics (Sistem 
electronic central de comandă 
pentru remorci) 

 
fig. 5-24: Accesorii Trailer Central Electronic 

1 446 300 329 2 cablu de diagnoză 

2 446 300 360 0 adaptor de racordare CAN 
(ISO 7638) 

3 446 300 361 0 cablu de diagnoză CAN. Legătură 
între Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) 
USB (446 301 022 0 / 030 0) şi adaptorul de 
racordare CAN. 

4 446 300 470 0 convertizor CAN. Legătură între 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză) în 
serie (446 301 021 0) şi adaptorul de racordare 
CAN. Necesare la diagnoza prin legătura 
ISO 7638. 
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5.12 ZBR (CVC) 5.14 OnGuardPLUS 

   
 

 29

 

 
 

fig. 5-27: Accesorii OnGuardPLUS 
fig. 5-25: Accesorii ZBR 

446 300 001 0 Cablu de diagnoză OnGuarPLUS 446 300 345 0 cablu de diagnoză pentru MAN 

5.13 OBD Multiswitch 

 
fig. 5-26: Accesorii OBD Multiswitch 

446 300 003 0 Cablul OBD cu comutator cuprinde 
următoarele cabluri: 

MB Actros 446 300 454 0 

MAN / DAF 446 300 460 0 

Hyundai 884 058 874 0 
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6 Dispozitive de testare şi dispozitive suplimentare 

6.1 Trusă pentru testare pentru 
instalaţiile de frână cu aer 
comprimat 435 002 007 0 

 
fig. 6-1: Trusă pentru testare 

Trusa pentru testare WABCO facilitează prin 
echiparea sa completă o verificare rapidă şi exactă a 
instalaţiilor de frână cu aer comprimat conform 
directivelor. 

Informaţii suplimentare găsiţi în materialul 
815 970 035 3 „Arbeitsanleitung für die Durchführung 
von Überprüfungen der Druckluftbremsanlage mit 
dem Prüfkoffer 435 002 007 0“ (Instrucţiuni de lucru 
pentru realizarea verificărilor instalaţiei de frână cu 
aer comprimat cu trusa pentru testare) (de, en). 

6.2 Trusă de verificare cu aer 
comprimat pentru 
„Agricultură“ 435 002 011 0 

 
fig. 6-2: Trusa de verificare cu aer comprimat pentru 

„Agricultură“ 

Cu această trusă de verificare pot fi verificate 
instalaţiile de alimentare cu aer comprimat în 
tractoare şi instalaţii de frânare cu aer comprimat în 
vehiculele cu remorci utilizate în agricultură şi 
silvicultură (lof). 

Informaţii suplimentare se găsesc în materialul 
„Druckluftbremsanlagen in Fahrzeugen der Land- und 
Forstwirtschaft – Fehlersuche“ (Instalaţii de frânare 
cu aer comprimat în autovehicule utilizate în 
agricultură şi silvicultură - Căutarea erorilor) (en: 
815 010 083 3; de: 815 020 083 3). 
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6.3 Manometre 

Manometrele servesc la măsurarea presiunii aerului 
în instalaţiile de frânare cu aer comprimat. În funcţie 
de dimensiunea autovehiculului şi de dotare, se pot 
utiliza mai multe manometre la realizarea măsurărilor. 

 

1 453 002 000 0 manometru pentru placa bordului, 
max. 10 bar, Ø 60 mm, iluminat 

 453.004.005 0 manometru calibrat, max. 10 bari, 
Ø 100 mm 

2 453 004 007 0 manometru calibrat, max. 16 bari, 
Ø 100 mm 

 453.004.009 0 manometru calibrat, max. 25 bari, 
Ø 100 mm 

3 453.004.012 0 manometru calibrat, max. 16 bari, 
Ø 100 mm 

4 453 197 000 0 manometru dublu pentru placa 
bordului, max. 10 bar, Ø 60 mm, iluminat 

5 453 197 004 0 manometru de presiune dublu 2x 
16 bari 

6.4 Dispozitiv de verificare ALB 
(regulator automat al forţei de 
frânare) 435 008 000 0 

 
fig. 6-3: Dispozitiv de verificare ALB 

Pentru verificarea şi reglarea regulatorului ALB 
(regulator automat al forţei de frânare) la 
autovehiculele cu suspensie pneumatică. 

Informaţii suplimentare găsiţi în materialul 
815 020 032 3 „ALB-Prüfeinrichtung 
435 008 000 0“ (de) (Dispozitiv de verificare ALB 
(regulator automat al forţei de frânare)). 

6.5 Cheie de reglare ALB (regulator 
automat al forţei de frânare) 
899 709 1XX 2 

 
fig. 6-4: Cheie de reglare ALB (regulator automat al forţei de 

frânare) 

Cheia de reglare ALB (regulator automat al forţei de 
frânare) este disponibilă în două modificări pentru 
reglarea regulatorului pneumatic ALB (regulator 
automat al forţei de frânare): 

• 899 709 109 2 pentru variantele constructive 
475 714 … şi 475 715 … 

• 899 709 114 2 pentru variantele constructive 
475 721 … şi 475 723 … 
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6.6 Fişă de testare ABS 446 007 316 0 

 
fig. 6-5: Fişă de testare 

Pentru verificarea funcţiei interfeţei ISO 7638 la 
vehiculul tractant (24 V). Numai autovehicule cu 
dispozitiv de remorcare. 

6.7 Conector cu cod de semnalizare 
446 300 334 0 

 
fig. 6-6: Conector cu cod de semnalizare 

Pentru ABS (sistem antiblocare) VARIO Compact cu 
racord de diagnoză situat la exterior (citirea codului 
de semnalizare fără Diagnostic Controller). 

6.8 Verificatorul Compact WABCO 
446 300 400 0 / 430 0 

Cu verificatorul Compact WABCO, puteţi citi memoria 
de erori a instalaţiei electronice WABCO. Cablul de 
racordare la autovehicul corespunde celui al 
Diagnostic Interface (interfaţă de diagnoză). 
Verificatorul Compact WABCO se operează prin trei 
taste. Afişajul este alfanumeric. Semnificaţia 
simbolurilor este clarificată în pictograma de la partea 
frontală, respectiv inferioară a aparatului. 

Cu verificatorul Compact WABCO, puteţi: 

• citi memoria de erori 

• şterge memoria de erori 

• afişa sistemul 

 Funcţii speciale în funcţie de sistem, de ex. 

• Dare în exploatare sistem 

• Test funcţional 

• Citire contor kilometri totali 

• Afişarea vitezei limită ISS 

• Resetarea intervalului de service 

• Afişaj de eroare extins 

În funcţie de ce sistem WABCO doriţi să modificaţi, 
aveţi nevoie de cabluri de racordare corespunzătoare 
(vezi capitolul 5 „Cablu pentru diagnoză“, pagina 19). 

Verificator Compact WABCO 446 300 400 0 pentru 
ABS remorcă 
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6.9 WABCO Leakage Detector  
400 606 410 0 

Verificator Compact WABCO II 446 300 430 0 pentru 
ABS vehicul tractant, remorcă şi hidraulică (de 
asemenea, VCS II) 

 

 

(cu dispunere frontală chinezească: 446 300 005 0) 

fig. 6-7: WABCO Leakage Detector 

Cu ajutorul tehnicii moderne cu ultrasunete, WABCO 
Leakage Detector facilitează o căutare rapidă şi 
fiabilă a neetanşeităţilor din sistemul de aer 
comprimat al frânei autovehiculului şi a suspensiei 
autovehiculului. 

Pentru informaţii suplimentare despre Leakage 
Detector şi alte soluţii inovatoare de diagnoză pentru 
atelier, contactaţi partenerul dvs. de contact WABCO. 
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7 Soluţii de diagnoză W.EASY® pentru vehicule utilitare 

Soluţiile de diagnoză ale mai multor mărci de la 
WABCOWÜRTH furnizează pentru vehicule tractante, 
semiremorci/remorci, vehicule comerciale uşoare şi 
autobuze ale tuturor mărcilor uzuale rezultate rapide, 
precise, fiabile şi inteligibile. 

Soluţiile de diagnoză W.EASY sunt construite 
modular şi pot fi adaptate cerinţelor specifice ale 
atelierului dvs. de la pachetul pentru începători până 
la soluţia completă. Prin aceasta, fiecare client 
primeşte soluţia sa individuală de diagnoză W.EASY. 

Fiecare soluţie de diagnoză W.EASY constă dintr-un 
pachet de bază, care este baza fiecărei soluţii de 
diagnoză. Pe baza acesteia, se poate completa 
individual software-ul / hardware-ul necesar.  

Pachetul de bază conţine: 

• Trusa pentru diagnoză 

 

• Unitatea de comunicaţie a autovehiculului (VCI) 

 

• Cablu USB 

• Cablu J1962 16 pini OBD 

• Utilizarea liniei hotline pentru produse 

• Instruire la faţa locului în dispozitivul de diagnoză 

În W.EASY este integrată, de asemenea, diagnoza 
originală a sistemului WABCO. Pe baza acesteia, se 
poate complet individual software-ul şi hardware-ul 
necesar: 

Hardware 

Hardware-ul cuprinde: 

• Laptop Panasonic Toughbook CF-53  

• Unitatea de comunicaţie a autovehiculului VCI cu 
racord USB 

• Selecţia vastă de cabluri de diagnoză şi de 
adaptoare de racordare pentru vehicule tractante, 
semiremorci/remorci, vehicule comerciale uşoare 
şi autobuze ale diferiţilor producători 

• Cărucior stabil pentru diagnoză 

• Produse accesorii, ca de exemplu o imprimantă  

Software 

Software de la mai multe mărci: Vă oferim 
software-ul de la mai multe mărci pentru vehicule 
tractante, semiremorci/remorci, vehicule comerciale 
uşoare şi autobuze ale producătorilor uzuali. Puteţi 
utiliza licenţa completă, precum şi puteţi rezerva, de 
asemenea, licenţele individuale: 

• Pachet software pentru vehicule tractante  

• Pachet de software pentru semiremorci/remorci 

• Pachet de software pentru vehicule comerciale 
uşoare 

• Pachet de software pentru autobuze 

• Pachet de software complet (vehicul tractante, 
semiremorci/remorci, vehicule comerciale uşoare, 
autobuze) 

Sunt conţinute cele mai importante funcţii de 
diagnoză: 

• Scanarea automată a sistemului 

• Citirea şi ştergerea codurilor de eroare 

• Selectarea, citirea şi compararea valorilor reale 

• Acţionări 

• Calibrări şi codificări 

 



  Diagnoză 7Soluţii de diagnoză W.EASY®
pentru vehicule utilitare   

 

Original WABCO System Diagnostics: Original 
WABCO System Diagnostics pentru vehicule 
tractante, semiremorci/remorci şi autobuze. Aici este, 
de asemenea, posibilă rezervarea unei licenţe 
complete sau individuale: 

• Pachet software pentru vehicule tractante 

• Pachet de software pentru semiremorci/remorci 

• Pachet de software pentru autobuze  

• Pachet de software complet (vehicul tractante, 
semiremorci/remorci, autobuze) 

 

Date tehnice 

Valori de testare, planuri de revizie specifice 
autovehiculului, precum şi liste de componente în 
funcţie de ansambluri şi scheme de conexiuni oferă 
suport la căutarea erorilor. În plus, sunt conţinute 
informaţii suplimentare de sistem din baza de date 
WABCO INFORM. 

Valori de lucru 

Vă oferim opţional valori de lucru vaste cu lucrări 
adecvate şi transparente. Cu modulul valori de lucru, 
puteţi realiza, de asemenea, un calcul al valorilor de 
lucru conexe. Acesta vă ajută să nu îi faceţi clientului 
dvs. calcule duble, care apar în lucrările principale 
respective. Ca o completare, puteţi crea, de 
asemenea, cu modulul valori de lucru estimări de 
costuri, comenzi, facturi şi comenzi ale furnizorilor. 

Software-ul se caracterizează printr-o structură clară 
a meniului şi o operare intuitivă (căutare maximă a 
textului complet asemănător unui motor de căutare 
pe internet). 

Funcţiile ajutătoare şi instrucţiunile funcţionale 
integrate facilitează o diagnoză numai cu câteva 
clicuri. 

Ca sistem unic de diagnoză, W.EASY oferă o 
multitasking adevărată pentru diagnoza confortabilă 
şi mai eficientă: Afişarea simultană a diferitelor funcţii 
şi informaţii în până la patru ferestre face diagnoza 
pentru dumneavoastră mai clară şi economiseşte 
timp preţios. 

Actualizările regulate menţin sistemul de diagnoză 
întotdeauna la cel mai nou nivel al tehnicii.  

În afară de soluţiile de diagnoză de la mai multe 
mărci, WABCOWÜRTH oferă, de asemenea, servicii 
vaste, consiliere personală, o linie hotline a 
produselor şi tehnicii autovehiculului, instruiri ale 
utilizatorilor şi oferte atractive de leasing şi finanţare.  

Deoarece necesităţile clienţilor sunt extrem de diferite, 
WABCOWÜRTH şi-a structurat oferta într-un mod 
flexibil şi modular. Operarea liberă a vehiculelor 
utilitare are alte cerinţe de diagnoză şi structuri ale 
costurilor decât reţeaua de ateliere a unui producător 
mare, atelierul unei firme de transport sau al unui 
prestator de servicii de transport are nevoie de alte 
sisteme decât specialistul de vehicule comerciale 
uşoare sau remorci. 

La WABCOWÜRTH toţi clienţii primesc exact ceea ce 
au nevoie. 

Utilizaţi următoarele date de contact dacă aveţi 
întrebări despre W.EASY, dacă doriţi să primiţi 
informaţii suplimentare sau dacă doriţi să cumpăraţi 
produsul. 

WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH 

Benzstraße 7, D-74653 Künzelsau 

Telefon: +49 79 40/98 18 63-0 

Telefax: +49 79 40/98 18 63-5555 

E-mail: info@wabcowuerth.com 

Informaţii suplimentare găsiţi pe internet la 
http://www.wabcowuerth.com 
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WABCO VCS este furnizorul principal 
de sisteme de siguranţă şi control pentru 
vehicule comerciale. De peste 140 de 
ani, WABCO este iniţiatorul tehnologiilor 
asistate electronic, mecanic şi 
mecatronic pentru sistemele de frânare, 
stabilitate şi transmisie automată,  

 furnizând aceste sisteme celor mai 
importanţi producători mondiali de 
vehicule comerciale, camioane, remorci 
şi autobuze. Sediul central al WABCO 
se află în Brussels, Belgia. Pentru mai 
multe informaţii, vizitaţi 
http://www.wabco-auto.com 
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