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ACCESSOIRES
Praktische tips voor inbouw van navigatiesystemen

De populariteit van navigatiesyste-
men neemt grote vormen aan. En
aangezien maar een klein percenta-
ge van de nieuwe auto’s af-fabriek
met dit nuttige accessoire wordt
geleverd, is het duidelijk dat het
gros achteraf moet worden inge-
bouwd. De klant doet een beroep
op u om deze service te verlenen.

En waarom niet, u kent immers
de klant en zijn of haar auto het
best en u wilt graag een paar Euro
verdienen. Maar u moet er wel wat
voor doen. Allereerst goede voor-
lichting geven over de verschillen-
de mogelijkheden. Voorts moet u
over een demo-auto beschikken
om de klant de voordelen aan den
lijve te kunnen laten ondervinden.

Autobedrijven doen er verstan-
dig aan de verkoop en inbouw van
navigatiesystemen actief ter hand
te nemen. Het gaat om grote bedra-
gen. Een navigatiesysteem kost
een veelvoud van een radio/CD-
speler. Voorts moet u zich realise-
ren dat de verkoop van auto-hifi
dalende is. Steeds meer auto’s zijn

er af-fabriek al van voorzien. Het
navigatiesysteem is een dankbare
compensatie en verwacht wordt
dat de verkoopaantallen dit jaar
met 40% zullen stijgen.

Signalen voeden de computer
Een navigatiesysteem wijst de be-
stuurder de weg, ofwel via visuele
aanwijzingen of met behulp van
spraak. De actuele voertuigpositie
wordt verkregen met behulp van
satellieten die rond de aarde draai-
en. U moet dus een GPS antenne
monteren met bijbehorende draad.

Elders op deze pagina’s wordt u
met beeld en tekst verteld waar u
zoal op moet letten.

Het systeem wil ook weten in
welke richting en met welke snel-
heid het voertuig rijdt. Daarvoor is
het uitgerust met een gyroscoop
die de bochten signaleert. Deze gy-
roscoop is in het achterste deel van
de navigatiecomputer gemonteerd.
De unit moet daarom horizontaal
en star aan de carrosserie bevestigd
worden. De foto’s geven u enkele
praktische tips. Besef wel dat een
navigatiesysteem niet alleen bij de
gebruikers populair is, ook het die-
vengilde heeft deze markt ontdekt.
Monteer de onderdelen dus zo veel
mogelijk uit het zicht.

Voor wat betreft de snelheid van
het voertuig maakt het systeem ge-
bruik van het elektronische snel-
heidssignaal dat in de meeste mo-
derne voertuigen voorhanden is. Is
dit niet het geval dan moet er een
signaal via een apart te monteren
pulsgever gegenereerd worden.
Voor het ‘bepalen’ van de prijs zult

u met dergelijke aspecten goed re-
kening moeten houden.

In geval van een analoog (elek-
tronisch) signaal wordt dit opge-
pikt door óf een Hall-sensor óf een
inductieve sensor. De eerste heeft
drie aansluitingen, voeding, massa
en signaaluitgang. De inductieve
sensor heeft twee aansluitingen
waarbij er één in de aangesloten
elektronica aan massa wordt ge-
legd. Er komen steeds meer auto’s
met een CAN-bus, daar heeft u een
aparte interface nodig om een
bruikbaar signaal te verkrijgen.
Over het vinden en verwerken van
het snelheidssignaal leest u alles in
het kader.

Omdat er voor wat betreft de rij-
richting (vooruit/achteruit) geen
verschil is in signaal moet de com-
puter worden gevoed met aanvul-
lende informatie. Een signaal af-
komstig van het achteruitrijlicht
voldoet maar wees erop bedacht
dat u dit zo dicht mogelijk bij de
lamp pakt. Het komt nogal eens
voor dat er in de draad een voor-
ziening is opgenomen die aan de
hand van de weerstand bepaalt of
de lampen nog intact zijn. Deze
werkt verstorend op het navigatie-
systeem.

Soms wordt deze draad gewoon
aan massa gelegd. Op zich niet zo
problematisch omdat een naviga-
tiesysteem dermate zelfcorrigerend
is dat het al na enkele kilometers
‘vooruit’ weer de juiste positie
kent, maar de eerste paar kilome-
ters zit het systeem dan ‘fout’.

Het systeem wil ook graag we-
ten of het dag of nacht is, dit in
verband met het verlichten van het
display, een signaal van de auto-
verlichting is voldoende.

Indien het navigatiesysteem is
uitgerust met een apart scherm dan
zal ook dit in het voertuig beves-
tigd moeten worden. Aangezien dit
het enige zichtbare deel is, is het
belangrijk om met de klant te over-
leggen waar hij het geplaatst wil
hebben. Denk in ieder geval om
airbags, luchtuitstroomopeningen,
afleesbaarheid, mogelijke kwets-
uren ingeval van een ongeval
(knieën) en de mogelijkheid om
het scherm te demonteren. Hetzelf-
de geldt voor de positie van de
houder van de afstandsbediening.

Achteraf inbouwen: serieuze taak voor de werkplaats

Wegwijs in inbouw
Navigatiesystemen winnen

sterk aan populariteit. Nog

maar weinig auto’s zijn er

standaard mee uitgerust.

De vraag naar systemen

voor achteraf-inbouw is dan

ook groot. Dat biedt kansen

voor de werkplaats, mits

men met kennis van zaken

te werk gaat. AMT geeft

tips voor een probleemloze

inbouw-operatie.
Voordat u gaat inbouwen moet u
eerst goed met de klant overleg-
gen waar hij de verschillende
componenten geplaatst wil heb-
ben.Vooral de positie van de moni-
tor vraagt aandacht.Deze mag
zich niet voor een luchtuitstroom-
opening bevinden.Voor een air-
bag is evenmin een optie.De mo-
nitor mag geen letsel veroorzaken
tijdens een ongeval en het scherm
moet natuurlijk goed af te lezen
zijn.
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Draden en energievoorziening
Zoals uit het bovenstaande blijkt
krijgt de computer informatie bin-
nen van verschillende componen-
ten van het voertuig. Alle delen
‘communiceren’ middels draden

die netjes weggewerkt dienen te
worden in het voertuig. Maak hier-
bij zoveel mogelijk gebruik van de
bestaande goten in het voertuig, u
heeft dan de minste kans op storin-
gen. En overtuig u er van, indien u

gaat boren, dat er geen verborgen
kabelbomen of brandstofleidingen
achter liggen. Vaak kan een uitge-
kiende positionering van de ver-
schillende delen met in het achter-
hoofd de hier beschreven criteria
de inbouwtijd flink verkorten,
maak dus vooraf een plannetje.

Uiteraard moet het navigatiesys-
teem worden aangesloten op de
energievoorziening van het voer-
tuig. Voor wat betreft de plus zijn
er twee belangrijke voedingen na-
melijk de constante voeding (+30),
om het geheugen in tact te houden
en de geschakelde voeding (+15)
voor de werking van het systeem.
Indien u een constante voedings-
draad gaat trekken is het belangrijk
deze te voorzien van een zekering
(10A). De geschakelde voeding
moet u opzoeken, overtuig u er van
dat ook tijdens de startprocedure er
spanning op de draad blijft, veel
navigatiesystemen zijn niet ge-
bouwd op die herhaaldelijke
aan/uit schakeling en zullen dan
een kort leven beschoren zijn.
Neem die +15 dus serieus!

Net zo belangrijk als de voeding
is een goede massa, zoek een origi-
neel massapunt en maak daar de
stroomkring rond. Sluit altijd eerst

De computer krijgt veelal een plek-
je in de kofferbak,een andere veel
gebruikte montageplaats is onder
een voorstoel.Het is wel zaak om
de unit horizontaal en star met de
carrosserie te verbinden. In som-
mige auto’s wordt de unit in het
tweede DIN-gat van het dashboard
gemonteerd,een prima oplossing.

Een navigatiesysteem moet sig-
nalen van buiten ontvangen en
heeft daarom een GPS antenne
nodig.Een bijzonder fraaie oplos-
sing is een gecombineerde anten-
ne die zowel GSM,radio als GPS
signalen ontvangt en eventueel
uitzendt.

Een stand-alone GPS antenne moet een
ongestoord vrij uitzicht hebben op de
hemel. Ideale plaatsen zijn onder,‘in’of
op het (kunststof) dashboard,op de
hoedenplank,buiten op het kofferdek-
sel,onder een kunststof-bumper of op
het dak van het voertuig.Elk metalen
oppervlak boven de antenne werkt ver-
storend en dat zelfde geldt voor dicht bij
elkaar gelegen draden van de achter- of
voorruitverwarming of warmtewerend
glas met metaal opgedampte ruiten. In
de praktijk is een verkeerde montage-
plaats van de antenne een veel voorko-
mende storingsbron.

Het navigatiesysteem moet weten
wanneer de auto achteruit rijdt.
Het signaal van de achteruitrij-
lamp wordt hiervoor afgetakt en
liefst zo dicht mogelijk bij de lamp
zelf omdat er in de draad soms
‘voor storing zorgende elemen-
ten’zijn opgenomen.

Leg de kabelboom van het naviga-
tiesysteem zo dicht mogelijk bij de
originele kabelboom.U bent er
dan zeker van dat de ‘boom’een
ongeschonden leven tegemoet
gaat.Monteer voldoende kabel-
binders om te voorkomen dat de
draadboom zijn eigen weg zoekt.

Een dashboard ongeschonden bloot
leggen vereist veel geduld en inzicht. Ie-
der merk heeft daarbij zijn eigen bijzon-
derheden.Het verdient in alle gevallen
aanbeveling om een wig of een soortge-
lijk stukje gereedschap te gebruiken.
Zorg er wel voor dat het instrument re-
delijk zacht is zodat u het dashboard
niet beschadigt.Dat staat slordig en de
klant kijkt er dagelijks tegenaan.

Omdat u signalen en spanningen
moet aftakken van bestaande dra-
den verdient een striptang die ‘in
de draad’stript zich in no time te-
rug.

Maak goede,dus betrouwbare
verbindingen.U leest het in iedere
instructiemanual van een achteraf
in te bouwen accessoire.Eigenlijk
betekent het gewoon:pak de sol-
deerbout! En kijk dan maar eens
goed naar het exemplaar op de
foto,hiermee is het mogelijk om
met één hand de soldeertintoe-
voer en het verhitten van de sol-
deerstift te regelen zodat u met de
andere hand de verbinding kunt
geleiden.
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ACCESSOIRES
Praktische tips voor inbouw van navigatiesystemen

Hans Doornbos

Inbouwinformatie via Internet
Wie vaak navigatiesystemen of bij-
voorbeeld cruisecontrols inbouwt bij
verschillende merken, merkt dat het
zoeken naar geschikte signalen veel
tijd kost.En dan praten we alleen nog
maar over het zoeken, het gebeurt
nogal eens dat het signaal in zijn
aangeboden vorm niet bruikbaar is.
Denk maar eens aan voertuigen met
een CAN-bus systeem waar het ab-
soluut niet verstandig is om op eigen
houtje in het systeem in te breken.In
dergelijke gevallen heeft een univer-
sele werkplaats behoefte aan merk-
specifieke gegevens.En u weet zelf
hoe moeilijk deze soms te verkrijgen
zijn!
Beijer Autotechniek uit Schijndel
(073-5480351) is in dat gat gespron-
gen.Dit bedrijf heeft zich gespeciali-
seerd in het achteraf inbouwen van
elektronische apparatuur zoals ritre-
gistratie- en navigatiesystemen.Van
de meeste merken heeft Beijer alle
relevante informatie verzameld die

nodig is om zonder problemen de in-
stallatie in te bouwen.U kunt daarbij
denken aan de plaats waar u het
snelheidssignaal kunt aftakken en of
er speciale pulsgever, filters, verster-
kers of frequentiedelers nodig zijn.
Maar ook geeft Beijer aan hoe u zon-
der problemen het dashboard kunt
(de)monteren en waar u het beste de
verschillende componenten van het
navigatiesysteem kunt plaatsen en
waar de voeding (+15 en +30) is af te
takken.
Die informatie gaat ver zoals u op de
bijgevoegde afbeelding van de Beijer
internetsite kunt zien.Mocht u er des-
ondanks niet uitkomen dan biedt de
telefonische helpdesk uitkomst.En
indien u er samen aan de telefoon
nog niet uitkomt, is men zelfs gene-
gen u te bezoeken om het ‘varkentje
te wassen’.
Zoals gezegd wordt de informatie
aangeboden via internet (www.in-
car.nl).Uiteraard is voor deze service
een abonnement vereist.Er zijn drie
verschillende abonnementsvormen,
waarbij u met de ‘duurste’vorm een
onbeperkte toegang heeft tot de da-
tabase.Dit kost eenmalig €900,- en
jaarlijks €115,-.Naast de onbeperk-
te toegang kunt u gebruik maken van
de telefonische helpdesk.Het stan-
daard abonnement kost €115,- per
jaar, vooruit te betalen.De instructies
kosten €4,50 per stuk en moeten per
vijf afgerekend worden.Iedere keer
dat u om informatie vraagt gaat er €
4,50 van het ‘tegoed’af, u heeft daar-
bij ook toegang tot de telefonische
helpdesk.De goedkoopste vorm is
Basic, hierbij betaalt u €15,- per in-
structie.Bedenk dat een telefoontje
of het consulteren van internet vaak
goedkoper is dan zelf zoeken!

Uiteraard is een navigatiesysteem
niet alleen voorbehouden aan per-
sonenauto’s,het is ook een ideale
gids voor distributieverkeer en
vrachtauto’s.Bij bedrijfsauto’s is
er,dankzij de tachograaf,altijd een
snelheidssignaal beschikbaar en
daar kan dankbaar gebruik van
worden gemaakt.

Ook voertuigen die ogenschijnlijk
nog een mechanische kilometer-
teller hebben,zoals deze Opel
Combo,wekken toch vaak een
elektronisch snelheidssignaal op,
dat u kunt gebruiken voor het navi-
gatiesysteem.

Veel storingen aan navigatiesys-
temen zijn te herleiden tot het
snelheidssignaal.Denk bijvoor-
beeld aan auto’s met het CAN-bus
systeem,hiervoor heeft u een
aparte Interface nodig om het
snelheidssignaal (bij het motor-
management) af te takken.Een an-
der veel voorkomend probleem is
dat autofabrikanten een zwak sig-
naal vanaf de motorelektronica
gebruiken om de kilometerteller
aan te sturen.Dit signaal kan niet
ongestraft worden afgetakt,ook
hier is een interface noodzakelijk.

Voertuigen met een CAN-bus sys-
teem hebben een interface nodig
om het snelheidssignaal te gene-
reren.Met de MA 3400 pulsontvan-
ger van VDO Mannesmann mag-
netiseert u op twee tegenover
elkaar liggende plaatsen het wiel.
De puls wordt opgenomen door
een ontvanger en is een maat voor
de snelheid.Praktisch gesproken
moet deze handeling om het half
jaar worden herhaald.

de navigatiecomputer aan en ver-
volgens de voeding, dit om een
foutieve calibratie te voorkomen.

Indien alle delen aan elkaar ge-
koppeld zijn, de voeding is aange-
sloten, en alle overige functies van
het voertuig zijn gecontroleerd op
een juiste werking is het tijd voor
de calibratie. Bij het gros van de
systemen geschiedt dit automa-

tisch, het is dus zaak de instructie
van de leverancier op te volgen.
Omdat het systeem zelflerend is,
zal de nauwkeurigheid (alle infor-
matie die in de computer binnen-
komt wordt met elkaar vergeleken
en geijkt) de eerste 1000 kilometer
toenemen. Vertel dit ook de klant
bij het afleveren want dat is het
eerste zijn wat hij gaat uitproberen. Gebruik goed gereedschap!

Voor achterafinbouw van syste-
men, is het noodzakelijk signalen
te lokaliseren, te meten, af te tak-
ken en te ‘verbinden’. In moderne
auto’s met gevoelige elektronica is
de spanningzoeker met lampje uit
de gratie, niet meer gebruiken! Ge-
bruik een scoop of multimeter, die
zijn bedoeld voor dit soort werk.

Voor het maken van verbindin-
gen moet echt de soldeerbout uit
de kast worden gehaald, gebruik
hiervoor een exemplaar dat niet te-
veel vermogen levert. Radio hob-
byzaken hebben uitgebreide keuze,
een aanrader is de Pulsmatic, die
op één van de foto’s staat.

Sommige auto’s geven een air-
bagprobleem (lampje gaat bran-
den) op het moment dat de stek-
kers van de klokunit worden los
gemaakt. Het systeem slaat dit op
in het storingsgeheugen, ook in-
dien later de stekkers weer worden
bevestigd. Resetten van de compu-
ter is de enige manier om het
lampje weer uit te krijgen, u heeft
dan wel merk-specifieke appara-
tuur nodig. Overigens omzeilt u dit
alles door het contact niet aan te
zetten als de stekkers los liggen.

Gemiddeld bent u een dag bezig
met het inbouwen van een naviga-
tiesysteem. Uiteraard zal het eerste
systeem meer tijd kosten, hetzelfde
geldt voor een vreemd merk of
model. Houdt hier bij het maken
van de offerte rekening mee.

En weet u wat zo leuk is aan na-
vigatiesystemen? Er komen her-
haaldelijk software up-grades uit,
waarvan u de gebruikers natuurlijk
op de hoogte wilt brengen.Een pri-
ma kans om de klant weer eens
binnen te halen. En wie weet ver-
koopt u dan ook nog iets extra; een
navigatiesysteem is de opstap naar
een compleet multimediasysteem
in de auto.
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