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ELEKTROMECHANISCHE 
PARKEERREM



Systeemopbouw
Remzadel met remactuator  
(afbeelding 1)
De elektromechanische parkeereenheid 
(remactuator) is op het hydraulische 
gedeelte van het remzadel van de 
achteras gemonteerd.

Stuurapparaat van de elektrom. 
Parkeerrem (afbeelding 2)
Het stuurapparaat bevindt zich in 
de kofferruimte rechts onder het 
boordgereedschap. Alle regelings-, 
sturings- en diagnosetaken worden 
hier processorgestuurd omgezet. De 
gegevensuitwisseling met het ABS-
stuurapparaat gebeurt via een CAN-
databus.

Koppelingspositiesensor
Deze sensor bevindt zich op de 
koppelingsvoelercilinder. Het signaal 
van de sensor is nodig voor de functie 
"Dynamische startassistent“. 

Bedieningsknop (afbeelding 3)
Met deze knop (1) wordt de 
elektromechanische parkeerrem 
geactiveerd of gedeactiveerd. In deze 
schakelaar is ook de controlelamp voor 
de parkeerrem aanwezig.

Knop voor startassisent 
Met deze knop (2) wordt de startassistent 
in- of uitgeschakeld. De schakelaar 
bevindt zich in de middenconsole links 
naast de schakelhendel.

Controlelamp voor parkeerrem 
(afbeelding 4)
De in het dashboard geïntegreerde 
controlelamp licht op bij een geactiveerde 
parkeerrem.

Storingslamp (afbeelding 5)
Een eventuele storing wordt met 
een storingslampje in het dashboard 
aangegeven.

Afbeelding 1

Afbeelding 4

Afbeelding 2

Afbeelding 5

Afbeelding 3

TAAK VAN DE PARKEERREM
Een parkeerrem moet een stilstaand of geparkeerd voertuig 
beveiligen tegen wegrollen, ook bij een hellende rijbaan en in 
afwezigheid van de bestuurder. 
De componenten moeten om veiligheidsredenen mechanisch 
werken en worden doorgaans geactiveerd door stangen en 
trekkabels die met een voetpedaal of handrem worden bediend. 
De parkeerrem werkt op de wielen van een as en moet kunnen 
worden vastgezet. Bij storingen van de bedrijfsrem moet de 
parkeerrem ook als hulpremsysteem kunnen worden gebruikt. 
Bij moderne voertuigen gebeurt de aansturing steeds meer 
elektromechanisch via een schakelaar en actuatoren. 

Deze "elektronische handrem" wordt meer en meer in moderne 
personenwagens toegepast en vervangt de conventionele 
manuele parkeerrem.
Afhankelijk van de voertuigfabrikant worden verschillende 
systemen op de markt aangeboden.
In de toekomst willen we ons dus op de elektromechanische 
parkeerrem (EMF), vaak ook elektrische parkeerrem (EPB) 
genoemd, richten. 

We bekijken hier als voorbeeld de elektromechanische 
parkeerrem op een Audi A4.
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Achterwielremzadel met remactuator
De bekende mechanische handremhendelfunctie op het 
remzadel van een traditionele handrem wordt vervangen door 
een elektrische bouwgroep, de remactuator.
De remactuator bestaat uit een gelijkstroommotor, een 
tuimelschijftransmissie en een spindel. Daarbij zorgt de 
gelijkstroommotor via een riemaandrijving voor de aandrijving 
van de tuimelschijftransmissie. Door een spindel, die direct 
door de tuimelschijftransmissie wordt aangedreven, wordt een 
draaibeweging omgezet in een slagbeweging. In de remzuiger 
bevindt zich een cilinder die zich in de zuiger heen en weer kan 
bewegen. De cilinder is op twee plaatsen vlak geslepen zodat hij 
zich in de zuiger niet kan draaien.

Op het voorste uiteinde van de cilinder is een drukmoer 
opgeperst die zich op de spindelschroefdraad beweegt van zodra 
de spindel zich draait. Het spindeltoerental wordt door interne 
omzettingsverhoudingen in de transmissie gereduceerd. Aan 
de spindelaandrijving is het toerental met de factor 150, ten 
opzichte van het aandrijftoerental van de gelijkstroommotor, 
trapsgewijs aangelegd. 
Als de parkeerrem wordt bediend, wordt de drukmoer door de 
draaibeweging van de spindel naar voren bewogen. De cilinder 
drukt de remvoeringen dan met de remzuiger op de remschijf. 
Als de parkeerrem wordt gelost, wordt de drukmoer op de 
spindel teruggedraaid en wordt de remzuiger ontlast. Door de 
terugvervorming van de zuigerdichtring wordt de remzuiger 
terugbewogen, zoals na een normaal remproces.

Voertuigen met meerdere sporen moeten met twee van elkaar  
onafhankelijke remsystemen worden uitgerust.  
De bedieningsinrichting van het tweede remsysteem moet  
kunnen worden vastgezet. (Uittreksel STVZO §41/5, EG 98/12 )
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1. Remzuiger, 2. Spindel, 3. Cilinder, 4. Remschijf
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ELEKTROMECHANISCHE PARKEERREM 
VOORDELEN EN FUNCTIES
De elektromechanische parkeerrem biedt veel voordelen ten opzichte van de traditionele parkeerrem. 
Door het wegvallen van de handremhendel ontstaan er meer vormgevingsvrijheden in het interieur en 
vereenvoudigde montage- en productieprocessen. Door elektronische besturingen en systeemkoppelingen 
kunnen verdere comfortfuncties en een diagnosevermogen van het systeem worden gerealiseerd. 

De elektromechanische parkeerrem biedt ook de volgende comfort- en veiligheidsfuncties ten opzichte van een traditionele handrem:

 ➔ Parkeerremfunctie
 ➔ Noodremfunctie
 ➔ Startassistent

Parkeerrem
De parkeerrem kan bij in- en uitgeschakeld contact worden 
geactiveerd.

De deactivering is alleen bij een ingeschakeld contact mogelijk. 
Als de bestuurdersdeur is gesloten, de gordel is aangebracht en 
de motor is ingeschakeld, dan wordt de parkeerrem automatisch 
bij het starten gelost. 

Als het voertuig wordt geparkeerd en de parkeerrem wordt 
geactiveerd, stelt het systeem automatisch de vereiste 
spankracht in om te vermijden dat het voertuig wegrolt.

Als het voertuig aan een hellingsgraad van meer dan 30 % wordt 
blootgesteld, verschijnt er een waarschuwing op het dashboard. 
Als de remschijven in stilstand afkoelen, spant het stuurapparaat 
de rem automatisch na. Dit gebeurt door een simulatiemodel in 
het stuurapparaat, waarmee de huidige remschijftemperatuur 
wordt bepaald.

Noodremfunctie
Als de bedrijfsrem is uitgevallen, kan er een noodremfunctie 
worden geactiveerd door aan de schakelaar te trekken en vast 
te houden. De remlichten worden ingeschakeld en er weerklinkt 
een akoestisch waarschuwingssignaal. Daarbij stemt de werking 
van de schakelaar overeen met de werking van een normale 
handremhendel. Als de snelheid van het voertuig meer dan 
7 km/u bedraagt, gebeurt de ingreep via een door het ABS-
stuurapparaat ingeleide hydraulische drukopbouw op alle vier 
de wielen. Als de snelheid lager is dan 7 km/u, dan wordt de 
elektromechanische parkeerrem geactiveerd. Tegelijkertijd wordt 
bij een bediend gaspedaal het motormoment teruggenomen 
en het evt. ingeschakelde snelheidsregelingssysteem 
uitgeschakeld. Zolang de schakelaar wordt bediend, remt het 
voertuig af. Van zodra de schakelaar wordt losgelaten, wordt de 
remming onderbroken. De maximale vertraging bedraagt ca. 6 
m/s. De remwerking is zoals bij een volledige remming. Om een 
foutieve bediening (activering door de passagier) te vermijden, 
wordt de noodremming gedeactiveerd wanneer de bestuurder 
verder versnelt
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Startassistent
Deze assistentfunctie ondersteunt de bestuurder bij het starten, 
voorwaarts en achterwaarts rijden en bij stilstand. Deze functie 
wordt pas geactiveerd bij

 ➔ gesloten bestuurdersdeur
 ➔ bevestigde veiligheidsgordel
 ➔ gestarte motor

De activering en deactivering gebeurt door bediening van de 
schakelaar in de middenconsole links naast de schakelhendel. 
De activering wordt door de verlichting van de controlelamp in 
schakelaar aangegeven. 

Om de startassistenten optimaal te gebruiken, heeft het 
stuurapparaat verdere informatie uit het boordnet nodig. 
Hierbij wordt rekening gehouden met informatie uit de CAN-
bus over het ingestelde rijniveau, de koppelingsbediening, de 
gaspedaalpositie, het wieltoerental, het motormoment en de in 
het stuurapparaat geïntegreerde hellingsgraadsensor.

De volgende assistentfuncties worden ondersteund:
 ➔ Startassisent 

De startassistent ondersteunt de bestuurder bij het starten 
op ene helling en vermijdt dat het voertuig ongewild 
terugrolt.

 ➔ Automatisch parkeren 
Als het voertuig bij een ingeschakelde functie wordt 
geparkeerd, het contact wordt uitgeschakeld en de deur 
wordt geopend, dan wordt de parkeerrem automatisch 
geactiveerd.

 ➔ Stop-and-Go-assistent 
Automatisch vasthouden van de rem bij een stilstaand 
voertuig in Stop-and-Go-verkeer.

97959 km 261.4 
+12.0°C

Startassisent: 
Alleen beschikbaar bij  

gesloten deur,  
aangebrachte gordel en  

draaiende motor
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DIAGNOSE EN ONDERHOUD 
De systeemfuncties van de elektromechanische parkeerrem worden continu 
bewaakt. Optredende fouten worden in het foutgeheugen van het stuurapparaat 
geregistreerd en kunnen met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgelezen. 
Bovendien kunnen afhankelijk van het systeem nog andere parameters (afbeelding 1) 
worden weergegeven en geraadpleegd om fouten te zoeken. In geval van onderhoud 
en reparatie aan het achterwielremsysteem, bijvoorbeeld om de remvoeringen te 
vervangen, is eveneens een diagnose- of remserviceapparaat nodig.

Voordat de remzuigers kunnen worden teruggedrukt, moeten eerst de drukmoeren op 
de spindelaandrijvingen worden terugbewogen. 
 
Voorbeeld reparatieprocedure remblokken vervangen:

 ➔ Diagnoseapparaat aansluiten 
 ➔ Functie "Basisinstelling/parkeerrem inrijden" selecteren (afbeelding 2)
 ➔ Na beëindiging van het proces het contact uitschakelen en de contactsleutel uit het 

voertuig verwijderen
 ➔ Remblokken vervangen, daarvoor de remzuigers met een geschikt 

terugstelgereedschap terugdrukken (afbeelding 3)
 ➔ Na een succesvolle reparatie het diagnoseapparaat aansluiten en het contact 

inschakelen
 ➔ Functie "Basisinstelling/parkeerrem uitrijden“ selecteren 

Drukmoeren worden op de spindelaandrijving verder uitgereden
 ➔ Rempedaal met 2/3 van de bedieningsweg meerdere keren bedienen 

Daardoor worden de remzuigers opnieuw in hun werkpositie aan de  
remblokken gereden

Controle op de remcontrolestand
Een bewijskrachtige functiecontrole van de elektromechanische parkeerrem is alleen 
op een rolcontrolestand mogelijk. Door een in het stuurapparaat geïntegreerde 
controlemodus kan een doseerbare afremming worden uitgevoerd. De controlemodus 
wordt automatisch herkend wanneer de voorste wielen stilstaan en de achterste wielen 
met een snelheid tussen 2,5 tot 9 km/u draaien.

Controleverloop:
1. Voertuig met de achterste wielen op de controlestand rijden. 

De voorste wielen moeten een vaste stand hebben 
2. Als de achterste wielen draaien en de controlemodus werd erkend, gaat er in het 

dashboard een geel doorstreept symbool van de parkeerrem verlicht
3. Schakelaar van de korte afstanden 3 x bedienen.  

Elke bediening beweegt de remzuiger met een gedefinieerde afstand naar buiten. 
Na drie keer bedienen is de parkeerrem volledig gesloten

De parkeerrem wordt gelost als de knop opnieuw wordt ingedrukt. 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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Toelichting!
Een remvoeringsvervanging zonder diagnose- of remserviceapparaat kan op dit 
remsysteem niet vakkundig worden uitgevoerd!  
Neem in dit verband altijd de onderhouds- en reparatieaanwijzingen van de rem-  
en voertuigfabrikanten in acht!

NOODGEVALONTGRENDELING
De voertuigen beschikken over een noodgevalontgrendeling die het voor de bestuurder 
of de werkplaats mogelijk maken om de parkeerrem te ontgrendelen als het systeem 
uitvalt.
Doorgaans is er in het boordgereedschap een speciale Torx-sleutel inbegrepen. 
Noodontgrendelingsparkeerrem:

 ➔ Contact uitschakelen 
 ➔ Contactsleutel uit het voertuig verwijderen
 ➔ Wielen op de achteras demonteren
 ➔ Elektrische stekkerverbinding op de stelaandrijving losmaken
 ➔ Bevestigingsbouten op de stelaandrijving losmaken en verwijderen
 ➔ Stelaandrijving en dichtingsringen uitbouwen
 ➔ De remzuigers terugzetten door de spindel mechanisch te draaien

De inbouw gebeurt in omgekeerde volgorde.  
Aansluitend met een diagnoseapparaat een basisinstelling doorvoeren.

Systeemvarianten
Een andere systeemvariant van de elektrische handrem is het Cable Puller 
System. Bij dit systeem wordt de handremhendel door een elektronisch gestuurde 
motortransmissie-eenheid vervangen en kan het dus probleemloos in reeds bestaande 
systemen worden geïntegreerd. Deze actuator bedient de trekkabels en produceert zo 
de gewenste spankracht aan de remzadels of de remtrommels van de achteras. 
Dit systeem neemt het aantrekken van de rem bij het parkeren, de comfortfuncties 
zoals het starten op een helling of het automatisch bijstellen van de trekkabels over. 
Afhankelijk van de voertuigfabrikant kunnen deze systemen verschillend worden 
aangebracht en moeten ze bij onderhoud of reparatie in overeenstemming met de 
aanwijzingen van de fabrikant worden gecontroleerd en gerepareerd. 

Cable Puller-eenheid Opel Astra J
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