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WERKPLAATS
Digitale koppeling alarm met CAN-bus-systeem

Het heeft eigenlijk best lang geduurd voordat
de Stichting Certificering Motorvoertuigbeveili-
ging (SCM) het toestond om de signalen van de
CAN-bus te gebruiken voor de aansturing van

het alarmsysteem. Angst voor het onbekende
zullen we maar zeggen. Veroorzaakt het aange-
sloten alarmsysteem geen storingen in het
boordnet? Ook politieke motieven speelden

Het inbouwen begint met het controleren van de gegevens. Is de software in de centrale afgestemd op
het betreffende voertuig? De benodigde versie staat vermeld op de site van Defa met inbouwinstructies
en wordt vergeleken met de info op de doos.

Sneller en betrouwbaarder inbouwen dankzij CAN-bus 

Beter af met CAN-
Tot voor kort werd het CAN-bus-systeem gemeden bij

het achteraf inbouwen van goedgekeurde alarmsyste-

men. Recent heeft de SCM deze digitale koppeling

onder voorwaarden vrijgegeven. Sneller en betrouw-

baarder inbouwen zijn het gevolg. Wij stellen zo’n

‘modern’ alarmsysteem aan u voor.

ongetwijfeld een rol. De marges op affabriek
systemen zijn nu eenmaal interessant. Feit is
dat de digitale koppeling met andere achteraf
ingebouwde accessoires zoals navigatiesyste-
men, cruise control, audio en carkits al lang
een feit is. En dat gaat goed zolang men zich
aan een paar belangrijke afspraken houdt. Die
gelden voor de ontwikkelaar van de systemen
én voor de inbouwer.

Luisteren, niet praten
Een belangrijke eis is dat de eenheid zich niet
op het bus-systeem van het voertuig gaat bege-
ven. Het mag alleen signalen van de bus lezen.
Het versturen van berichten is uit den boze. Dit
geeft een verstoring in de datacommunicatie
van alle systemen die zijn aangesloten op de
desbetreffende CAN-bus.
Moderne auto’s beschikken over meerdere bus-
systemen, waarbij de veiligheidseenheden zoals
het ABS en motormanagement zijn verbonden
met hetzelfde systeem. Deze bus geniet een bij-
zondere bescherming, en blijft dus buiten
schot. De accessoires worden, indien deze bus
aanwezig is in het voertuig, aangesloten op de
comfortbus waar ook het instrumentenpaneel
mee communiceert.
Het achteraf in te bouwen accessoire moet zijn
voorzien van een interface die de benodigde sig-
nalen van de CAN-bus leest en deze vertaalt
naar bruikbare analoge signalen voor het desbe-
treffende component. In het augustusnummer
van AMT hebben we al ruimschoots aandacht
geschonken aan dit onderwerp.
Voor het achteraf inbouwen van alarmsystemen
lijken we nu ook zo ver te zijn. Bij dit onder-
werp was nog een extra hobbel te nemen, de
SCM moet zijn goedkeuring aan een alarm-
systeem geven om te kunnen voldoen aan de
eisen van een verzekeringsmaatschappij. Men
let hierbij niet alleen op de kwaliteit van het
beveiligingssysteem maar uiteraard ook op de
mogelijke invloed die het systeem zou kunnen
hebben op de elektronische infrastructuur van
het voertuig.
De SCM heeft, om de kans op verstoring uit te
sluiten, besloten dat de componenten van het
alarmsysteem aan dezelfde ISO- en SAE-stan-
daard moeten voldoen als de autofabrikanten.
We praten dan over de ISO 11898-3, de ISO
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Wanneer de software het voertuig niet dekt, is
deze waarschijnlijk te updaten via internet. U heeft
hiervoor een internetverbinding nodig met de
juiste snoeren en adapters, om de Defa-helpdesk
contact te laten leggen met de flashprocessor.

We voorzien een Peugeot 407 van een CAN-alarm.
De inbouwinstructie geeft duidelijk aan welk stek-
kerblok we moeten hebben, waar deze zich
bevindt en om welke draden (CAN-bus high of
low) het gaat.

Met deze tang kunt u in de draad strippen, heel
handig in dit geval omdat de twee CAN-bus dra-
den moeten worden afgetakt. Na deze handeling
soldeert u de draden van de centrale op deze high
en low CAN-bus draden en vervolgens beveiligt u
deze verbinding met isolatietape.

De te monteren onderdelen maken contact met
elkaar via degelijke stekkerverbindingen. De
noodstroomsirene komt onder de motorkap, de
rest wordt in het interieur geplaatst waarbij de
centrale onder het dashboard wordt weggewerkt.

Plug and play: het systeem is modulair opge-
bouwd, alle componenten worden met degelijke
stekkerverbindingen aangesloten op de centrale.
Dit voorkomt veel storingen als gevolg van hape-
rende contacten.

Deze alarminstallatie van Defa bewaakt het inte-
rieur met een microgolfsensor, in de volksmond
een radar. De gevoeligheid is in te stellen, de
inbouwbeschrijving vertelt hoe. Belangrijk is dat
het merkje na montage ’onder’ zit en de pijl in de
richting van het interieur wijst. De sensor wordt
boven de binnenhemel bevestigd.

Het ledje wordt bij de A-stijl geplaatst, ook deze
handeling is opgetekend in de inbouwinstructie.

Het systeem is modulair opgebouwd en eventueel
uit te breiden met een akoestische ruitbreuksen-
sor die onder het dashboard wordt bevestigd.

info

-Alarm
Foto’s: Jan Lieftink

De noodstroomsirene krijgt een plekje onder de
motorkap. Omdat de ruimte daar over het alge-
meen schaars is heeft Defa een passende plek
gedefinieerd in de on line-handleiding.

Auto en alarmsysteem
moeten even aan
elkaar voorgesteld
worden. De procedure
betreft het installeren
van de 25A-zekering,
hierna gaat de led flik-
keren. Vervolgens
wordt het contact aan
gezet, de led moet
binnen 30 seconden
ophouden met flikke-
ren wat betekent dat
de flashprocessor het
protocol van de CAN-
bus heeft herkend.
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11519-2 en de SAE J 2411. Standaards die respec-
tievelijk betrekking hebben op de low speed,
high speed en single wire CAN-bus.
Verder heeft de SCM geformuleerd dat er uit-
sluitend gebruik gemaakt mag worden van
SCM-goedgekeurde producten. Voor het aanslui-
ten van het systeem moet de monteur solderen
of gebruik maken van de bijgeleverde stekker-
verbinding. Voorafgaand aan een inbouw moet
hij zich vergewissen of het alarmsysteem is vrij-
gegeven voor het type voertuig.

Inbouwvoorschrift goed lezen!
Voor de meeste autobedrijven zal het geen dage-
lijkse kost zijn om alarmsystemen in te bou-
wen. Vandaar dat men er niet aan ontkomt om
de bijgeleverde inbouwinstructie zorgvuldig
door te nemen. En dat geldt voor de CAN-alar-
men zeker!
Als voorbeeld nemen we het alarmsysteem
CAN-bus 801 MGBS van Defa Auto Security. Dit
wordt geleverd door Waeco Benelux
(www.waeco.nl). Het betreft uiteraard een goed-
gekeurd SCM/TNO-systeem.
Het alarm is in te bouwen in een breed scala
voertuigen die zijn voorzien van CAN-bus-tech-
niek. Het aardige aan het systeem is dat het zelf
het type voertuig herkent. Het is hierbij wel
noodzakelijk dat de monteur voor inbouw con-
troleert of het type voertuig voorkomt in de
software van het systeem. Is dat niet het geval
dan bestaat de mogelijkheid om de software te
actualiseren via internet. Het is overigens
opmerkelijk hoe actueel de lijst is. Voertuigen
die net of zelfs nog niet eens op de markt zijn
(zoals de Volkswagen Jetta), vinden we al terug
in de software.
Die internetverbinding heeft u overigens toch
nodig. Defa gebruikt grafische voertuigspecifie-
ke inbouwschema’s die via internet gratis ter
beschikking worden gesteld aan de inbouwsta-
tions. De informatie is in het Engels, in kleur,
bijzonder overzichtelijk met veel duidelijke
afbeeldingen en, belangrijk, ‘to the point’. We
noemen dat laatste in het bijzonder, want ook
ons is bekend hoe slecht inbouwinstructies
worden gelezen, zeker wanneer het een uitge-
breid boekwerk met vele pagina’s betreft.

Plug and Play
Omdat deze nieuwe generatie goedgekeurde
alarmsystemen signalen van de CAN-bus leest,
hoeft u veel minder draden te trekken en scha-
kelaars te plaatsen. Dit levert een tijdwinst op
van 40 tot 50% met als bijkomend voordeel een
verminderde kans op storing.
Het alarmsysteem is te (dé)activeren met de ori-
ginele handzenders van de auto. Handig, want
daardoor behoudt de gebruiker alle geïntegreer-

Leuk aspect is het aansturen van de knipper-
lichten, de centrale van Defa genereert een
massapuls die voldoende is om alle vier de
knipperlichten via het alarmsignaal te active-
ren. Als optie is het mogelijk om de centrale
van het alarmsysteem een SMS-bericht te laten
versturen naar een mobiele telefoon op het
moment dat een onverlaat illegaal de auto
binnen treedt. Omgekeerde communicatie kan
ook, de voertuigeigenaar kan de centrale bellen
waarna deze alvast de Defa-voorwarming acti-
veert, lekker veilig, lekker warm!
Al met al heeft de CAN-bus-koppeling vele voor-
delen. Het alarm is gemakkelijk en snel te
installeren, er is minder kans op storing, de
werkplaatsomzet vaart er wel bij, terwijl het
accessoire op geen enkele manier onderdoet
voor een affabrieksysteem! ●

Hans Doornbos

de comfortfuncties van de handzender, ook als
het alarm is geactiveerd en kan hij voor service
overal de merkdealer inschakelen wanneer zich
problemen met de handzender voordoen. Of
het vanuit anti-diefstalopzicht een sterk punt
is, betwijfelen we een beetje. Bij het merendeel
van de gestolen auto’s is immers voorafgaand
aan de ontvreemding de sleutel (met handzen-
der) gestolen. Een kanttekening hierbij is wel
weer dat ook de separate alarm-handzender aan
de sleutelbos wordt bewaard.
Het systeem is modulair opgebouwd. Afhankelijk
van de gewenste klasse plugt de monteur de
benodigde onderdelen met steker in op de cen-
trale. U moet hierbij denken aan de interieurbe-
wakingssensor, de hellingshoeksensor, glasbreuk-
sensor, noodstroomsirene, 3-weg startonderbre-
king en detectieled ingeschakeld alarm. U hoeft
niet op zoek naar een geschakelde +15, ook deze
wordt via het CAN-bus signaal gegenereerd.

Defa stelt via internet
duidelijke inbouwin-
structies ter beschik-
king. Hier een voor-
beeld van de Peugeot
407. De vele foto’s ver-
snellen het inbouw-
proces.
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