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Sähköinen seisontajarru
TRW:n valmistaman sähköisen seisontajarrun osien vaihtamista 
koskeva yleisohje.

Turvallisuussyistä kaikki huolto- ja kunnossapitotyöt 
saa suorittaa vain koulutettu ammattihenkilö ajoneuvon 
valmistajan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. TRW 
ei vastaa taitamattomasta asentamisesta aiheutuneista 

vahingoista. TRW suosittaa käyttämään henkilösuojaimia kaikissa 
asennustöissä. 

1. Käyttöohjetta koskevia huomautuksia:

1.1 Työvaiheet
Tässä selostetut työvaiheet saattavat vaihdella ajoneuvotyypistä 
riippuen. Tämän ohjeen kuvien tarkoitus on havainnollistaa 
asennustyötä. Kuvat eivät ole ajoneuvokohtaisia. Vastaavasti osien 
rakenne selostetaan vain yleisluontoisesti. Asentamiseen liittyvät 
erikoistoimenpiteet mainitaan erikseen. Oikeus teknisiin muutoksiin 
pidätetään. 

1.2 Tarkistukset
Ennen korjauksen aloittamista tarkista, että kaikki sellaiset jarrujen 
osat, joita ei ole tarkoitus vaihtaa, ovat hyvässä kunnossa. 
Näitä ovat jarruputket ja -letkut, jarrusatulan tiivisteet ja mäntä, 
jarrukilven ohjaintapit sekä pyörännapa ja -laakeri. Tarkista myös 
jarruneste (kiehumispiste).

1.3 Diagnosointi
Sähköisen seisontajarrun asianmukaista korjaamista, 
huoltoa ja diagnosointia varten tarvitaan ajoneuvon 
järjestelmään liitettävä OBD-testeri. 
Ennen jonkin EPB-komponentin vaihtamista järjestelmä 

on asetettava testerillä toimintatilaan Huolto. Silloin ohjausyksikkö 
sallii karan (Kuva 1) pyörimisen 
niin, että painomutteri voidaan ajaa 
alkuasentoon (Kuva 2). Korjauksen 
jälkeen järjestelmä on kalibroitava.
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2. Sähköisen seisontajarrun osat

2.1 Jarrusatula

Sähköisen seisontajarrun jarrusatula on Colette-tyypin yksimäntäinen 
nyrkkisatula. Jarrusatulan hydrauliikka toimii samalla tavalla huolimatta siitä, 
oliko järjestelmässä mukana mekaaninen seisontajarru tai ei.

2.2 Toimilaite

Sähkömoottori käyttää vaihdetta hammashihnalla. 
Vaihteen ulosotossa vaihde ja kara on liitetty  toisiinsa Torx®-kiinnityksellä 
vääntöä kestäväksi. 

2.3 Mäntä, kara ja painomutteri

Kara on liitetty itsejarruttavalla kierteellä painomutteriin. Painomutterin 
kiertyminen männässä on estetty muotoilulla. Vastaava viiste on myös 
männän sisäpuolella. Kun toimilaitteen vaihde pyörittää karaa, painomutteri 
työntää mäntää ja sen mukana jarrupalaa jarrulevyä vasten. Jarru alkaa 
pitää. Päinvastaiseen pyörimissuuntaan jarru vapautuu muotoillun 
männäntiivisterenkaan (Rollback) vaikutuksesta.

2.4 Vaihde

Harmonic-Drive-vaihde
Ensimmäisen sukupolven toimilaitteissa yksiportainen HD-vaihde käyttää 
seisontajarrua. Se täyttää useimpia vakiomallisia ajoneuvoja koskevat 
vaatimukset kiristämällä jopa 19 kN sulkuvoimalla, kokonaisvälityksellä ~ 150:1.

Planeettavaihteisto
Toimilaitteeseen integroitu kaksiportainen planeettavaihde välittää 
hammashihnalla moottorin pyörimisliikkeen, jopa 25 kN sulkuvoimaksi 
kokonaisvälityksellä ~ 120:1. Näin korkeita sulkuvoimia tarvitaan raskaiden 
ajoneuvojen seisontajarruissa.
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3. Vaihto

3.1 Kotelo ja toimilaite - kokonaisuus
Aseta järjestelmä testerillä toimintatilaan 
Huolto, ennen kuin alat vaihtaa Kotelo ja 
toimilaite -kokonaisuutta.

3.1.1 Pistokkeen irroittaminen

Avaa pistokkeen lukitus jollakin työkalulla ja irroita 
pistoke toimilaitteesta.

OHJE: Joissakin EPB-järjestelmissä on 
integroidulla johdolla varustettu toimilaite.  
Siinä tapauksessa irroita ajoneuvon johtosarjan 
pistokeliitin. Yleensä se on vastaavassa 
pyöräkotelossa! 

3.1.2 Jarruputken irroittaminen

Irroita jarruputki ja sulje se tulpalla, jotta 
jarrujärjestelmä ei tyhjene.
 

 
HUOMIO: Jarruneste on maalia liuottavaa ja 
terveydelle haitallista.  
Noudata jarrunestettä käsitellessäsi tuotteen 
valmistajan antamia turvallisuusohjeita.

3.1.3 Kiinnitysruuvien poistaminen

Avaa ja ota pois jarrukotelon molemmat kiinnitysruuvit. 
Pidä samalla vastaan jollakin työkalulla jarrukilven 
ohjaintapeista, jarrusatulan mallista riippuen. 

3.1.4 Kotelon irroittaminen

Nyt voit irroittaa kotelo-toimilaite-kokonaisuuden 
jarrukilvestä nuolen suuntaan.
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Asentaminen tapahtuu päinvastaisessa 
järjestyksessä. 

OHJE: Valmiiksi täytetyissä koteloissa on 
jarruputken liitännässä sulkutulppa. Ota se pois 
ennen jarruputken liittämistä!

Ilmaa jarrujärjestelmä!
 

Asentamisen jälkeen järjestelmä on 
kalibroitava testerillä. Noudata ajoneuvon 
valmistajan antamia ohjeita.
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3.2 Jarrukilpi
Aseta järjestelmä testerillä toimintatilaan 
Huolto, ennen kuin alat vaihtaa jarrukilpeä.

3.2.1 Jarrukotelon irroittaminen

Avaa ja ota pois jarrukotelon molemmat kiinnitysruuvit. 
Pidä samalla vastaan jollakin työkalulla jarrukilven 
ohjaintapeista, jarrusatulan mallista riippuen.

Voit nyt vetää kotelon ja toimilaitteen jarrukilvestä pois 
nuolen suuntaan.

OHJE: Kiinnitä kotelo sopivaan paikkaan niin, että 
jarruletku / jarruputki ja toimilaitteen pistokkeen 
johto eivät vahingoitu.

3.2.2 Jarrupalojen irroittaminen

Irroita pidätinjouset ja jarrupalat jarrukilvestä.

OHJE: Kohdassa 3.3 selostetaan jarrupalojen 
vaihto yksityiskohtaisesti sekä annetaan 
erikoisohjeita.

3.2.3 Jarrukilven irroittaminen

Avaa ja ota pois jarrukilven olkatuen molemmat 
kiinnitysruuvit. Voit nyt irroittaa jarrukilven olkatuesta.

Asentaminen tapahtuu päinvastaisessa 
järjestyksessä.

OHJE: Noudata ajoneuvon valmistajan antamia 
vääntömomentteja ja ruuviliimojen käyttöä koskevia 
ohjeita.

 
Asentamisen jälkeen järjestelmä on 
kalibroitava testerillä. Noudata ajoneuvon 
valmistajan antamia ohjeita.
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3.3 Jarrupalat
Aseta järjestelmä ennen jarrupalojen 
vaihtamista testerillä toimintatilaan Huolto: 
Jarrupalojen vaihto.

Huolto-toimintatilassa ohjausyksikkö sallii karan 
(Kuva 1) pyörimisen niin, että painomutteri ajetaan 
alkuasentoonsa (Kuva 2).

3.3.1 Kiinnitysruuvien poistaminen

Löysää ja poista jarrukotelon molemmat 
kiinnitysruuvit. Pidä samalla vastaan jollakin työkalulla 
jarrukilven ohjaintapeista, jarrusatulan mallista 
riippuen.

3.3.2 Kotelon irroittaminen

Voit nyt vetää kotelon ja toimilaitteen pois jarrukilvestä 
nuolen suuntaan.

OHJE: Kiinnitä kotelo sopivaan paikkaan niin, että 
jarruletku / jarruputki ja toimilaitteen pistokkeen 
johto eivät vahingoitu.

3.3.3 Jarrupalojen irroittaminen

Irroita pidätinjouset ja jarrupalat jarrukilvestä.

OHJE: Yleensä pidätinjouset on aina vaihdettava, 
koska ne vaikuttavat eniten jarrun äänettömyyteen. 
Jos kuitenkin asennat samat pidätinjouset takaisin, 
huolehdi, että ne eivät väänny niitä irroittaessasi ja 
asentaessasi! 

Kuva 1

Kuva 2
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3.3.4 Jarrukilven tarkastaminen ja puhdistaminen

Testaa ennen jarrun kokoamista seuraavat jarrukilven 
osat: 
• Ohjaintappien luistavuus ja välys
• Tiivisterenkaan tiiviys tai halkeamat
• Jarrupalojen pidätinjousten vastinpinnat, 

jarrupalojen vauriot, korroosion aiheuttamat vauriot
Puhdista sen jälkeen jarrukilpi hyvin.

3.3.5  Jarrukotelon tarkastaminen ja  
puhdistaminen

Testaa seuraavat jarrukotelon osat ennen jarrun 
kokoamista. 
• Tiivisterenkaan tiiviys tai halkeamat
• Männän kevytkulkuisuus
• Kotelon tarkastus mekaanisten vaurioiden varalta 
Puhdista jarrukotelo sen jälkeen hyvin.

3.3.6 Jarrupalojen asentaminen

Asenna jarrukilpeen jarrupalojen pidätinjouset ja 
jarrupalat. 

OHJE: Ellei nimenomaisesti toisin määrätä, mitään 
voiteluaineita, esim. rasvaa tai kuparitahnaa, 
ei saa käyttää! Jos jarrupalat tai pidätinjouset 
jumiutuvat asennusvaiheessa, puhdista jarrukilpi tai 
epävarmassa tapauksessa vaihda se. Älä missään 
tapauksessa työstä jarrupalaa! 

Jarrujen luotettavan toiminnan varmistamiseksi 
noudata tarkasti kaikkia jarrupalojen asentamista 
koskevia lisäohjeita, esim. suojakalvon 
irroittamisesta ja palojen asentamissuunnasta 
annettuja ohjeita!

Taustalevy, jossa lovi (männän puoli) ja 
asennussuunnan merkintä
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3.3.7 Jarrumännän painaminen takaisin

Ennen kuin asennat kotelon jarrukilpeen, paina jollakin 
työkalulla mäntä alkuasentoonsa.

OHJE: Toisin kuin mekaanisessa käsijarrussa, 
EPB-jarrusatulaan jarrumäntää ei saa kiertää. Se 
vaurioittaa painomutterin ja/tai karan!

3.3.8 Kotelon asentaminen

Asenna molemmat jarrukotelon kiinnitysruuvit ja kiristä 
ne ajoneuvon valmistajan ilmoittamaan momenttiin. 
Pidä samalla vastaan jollakin työkalulla jarrukilven 
ohjaintapeista, jarrusatulan mallista riippuen. 

Asentamisen jälkeen kalibroi järjestelmä 
testerillä. Noudata ajoneuvon valmistajan 
antamia ohjeita.
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