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ACCESSOIRES 
Tijdwinst bij inbouw, dankzij plug-and-play

Navigatiesystemen, carkits, dvd spelers, PDA’s,
iPods, MP3-spelers en zelfs nog radio’s worden
dagelijks ingebouwd in auto’s. Naast de eis dat
het elektronische snufje feilloos moet functio-
neren en geen invloed mag hebben op het elek-
trisch systeem van het voertuig, moet het er
ook gelikt uitzien. Voor het oog mag het niet
onderdoen voor een af-fabriek optie. Vooral
voor lease-auto’s is het voorts belangrijk dat de
achteraf ingebouwde accessoires aan het eind
van het leasecontract onzichtbaar verwijderd
kunnen worden.

Van digitaal naar analoog
De wensen zijn dus duidelijk, maar in de prak-
tijk blijkt ‘nette’ achterafinbouw niet altijd een-

Met de juiste hulpmiddelen en zorgvuldig werken,
ziet een achteraf ingebouwd accessoire er heel
netjes uit. De werkplaatsomzet vaart er wel bij en
de klant is doorgaans veel goedkoper uit dan met
een af-fabriek optie.

Achteraf gemonteerd én toch geïntegreerd

Eén met de auto
Het achteraf inbouwen van

elektronische apparatuur

vormt nog steeds een

belangrijke activiteit in de

werkplaats. Het CAN-bus

systeem in de moderne

auto maakt het er niet

gemakkelijker op, maar

met de juiste hulpmidde-

len kunt u topkwaliteit

leveren en veel tijd bespa-

ren. We maken u wegwijs

in de mogelijkheden.

Foto’s: Optimount
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dergelijke. Dit gaat uiteraard in overleg met de
producent.

Allround contactlegger
Een andere aanbieder van interfaces is Toma
Car Parts (www.tomacarparts.nl) uit Oldenzaal.
Zij bieden merkspecifieke oplossingen.
Voordelen zijn dat de prijs gunstiger is en de
installatieprocedure beter is afgestemd op ‘plug
and play’. Nadeel is dat de interface niet meege-
nomen kan worden naar een ander voertuig en
dat het niet mogelijk is om andere functies te
programmeren.
Toma Car Parts beperkt zich echter niet alleen
tot interfaces voor bijvoorbeeld navigatiesyste
men. Het bedrijf gaat ver in het leggen van con-
tacten. Zo bieden ze bijvoorbeeld interfaces om
een iPod of Sony Walkman te laten communice-
ren met de Sony radio’s en met een hele reeks
originele autoradio’s. Met deze interface is het

voudig. De problemen beginnen vaak al met de
elektrische aansluiting. Veelal is een geschakel-
de plus (+15) nodig, een achteruitrijsignaal,
lichtsignaal (+58) en snelheidssignaal. De intro-
ductie van het CAN-bus systeem (digitaal) heeft
het er niet gemakkelijker op gemaakt. Een
geschakelde plus zult u vaak niet meer aantref-
fen om de eenvoudige reden dat de CAN-bus
bepaalt wanneer deze functie actief is. En als u
wel een draad heeft weten te vinden die ‘mee
schakelt’ met het contact, dan is het maar zeer
de vraag of er vermogen van afgetakt mag wor-
den. Voor het snelheidssignaal geldt een soort-
gelijk verhaal, heeft u eenmaal de draad gevon-
den dan moet nog blijken of het geschikt is als
signaal voor het in te bouwen accessoire.
Voor een monteur in een reguliere werkplaats is
het zo goed als onmogelijk om zonder risico sig-
nalen te lezen van de CAN-bus. We gebruiken
hier doelbewust de term lezen, wanneer u
namelijk klakkeloos signalen gaat aftakken zal
het systeem dit beschouwen als een storing met
alle vervelende gevolgen van dien.
Gelukkig hebben we in Nederland een aantal
bedrijven, die dit ‘probleem’ adequaat hebben
opgepakt. Zij hebben interfaces ontwikkeld die
de signalen van de CAN-bus herkent en deze
vertaalt naar signalen die bruikbaar zijn voor
bijvoorbeeld het navigatiesysteem, de radio, car-
kit, cruise-control, fleetmanagementsysteem en
alarmsysteem.

Bus to Signal
Beijer Automotive uit Schijndel (www.beijerau-
totechniek.nl) heeft één interface, de B2S, in het
programma die bruikbare signalen levert voor
de achteraf in te bouwen elektronische accessoi-
res. De universele interface configureert zich-
zelf. Tijdens de in bedrijfsname signaleert het
in welk voertuig het is ingebouwd. De monteur
moet enkel de twee CAN-draden aftakken en het
systeem van een constante (+30) voeding en
massa voorzien. Na montage genereert de B2S
de gewenste signalen zoals de +15, +30, snelheid
en toerental, verlichting en achteruitrijverlich-
ting. De B2S valt zonder CAN-bus activiteit auto-
matisch in een slaapmodus waardoor het
stroomverbruik dermate laag is (minder dan 1

mA) dat de accu niet leeg getrokken wordt door
de aangesloten accessoires. Via een LED op de
interface krijgt de monteur informatie over de
status van het apparaat.
Sterk punt van Beijer is de informatieverstrek-
king. Via internet kan de inbouwer zich met
een éénmalig geldende inlogcode (geleverd bij
de B2S) aanmelden om de exacte inbouwhande-
ling met bijbehorende CAN-aansluitpunten op
te vragen. Bouwt u frequenter in en heeft u
behoefte aan inbouwinstructies (bijvoorbeeld
kleuren, locaties en functie van draden) dan is
een abonnement op www.in-car.nl te overwegen.
U bespaart er een hoop zoektijd mee!
De B2S wordt standaard geleverd met een ISO-
stekker, op wens kan een op maat gemaakte
kabelboom met een specifieke stekker geleverd
worden. Tevens is het voor speciale toepassingen
mogelijk de uitgangen van de B2S te program-
meren. U kunt hierbij denken aan taximeters en

Optimount uit Dinxperlo levert een breed scala
aan console’s, steuntjes en verbindingen waarmee
u snel en onopvallend de elektronische snufjes in
het interieur kunt monteren.

Dergelijke frames worden onzichtbaar achter de
radio gemonteerd, het kader is geschikt om een
beeldscherm of een houder voor de telefoon op te
monteren.

Bijzonder praktisch zijn deze op maat gemaakte
steuntjes die onzichtbaar aan het dashboard wor-
den bevestigd en zo een solide bevestiging vor-
men voor bijvoorbeeld een beeldscherm.

De mogelijkheden om
achteraf elektronische
accessoires in te bou-
wen zijn eigenlijk
onbegrensd, voor de
werkplaats vormt het
een uitdaging om deze
storingsvrij en zo onop-
vallend mogelijk in het
interieur te monteren.
De in dit artikel
genoemde bedrijven
kunnen erbij helpen.

Foto’s: Optimount

De iPod wint aan populariteit als geluiddrager,
ook voor in de auto. Een juiste iPod link en een
cd-interface maken het mogelijk dat het apparaat
kan worden aangesloten op diverse originele
autoradio’s. Bediening en aflezing van het display
kan dan via de originele audio.

Foto: Toma Car Parts
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mogelijk om te zoeken op album, artiest of titel.
De iPod of Walkman kan worden bediend vanaf
de radio, de stuurwielbediening of de afstands-
bediening.
Ook carkits kunnen via een interface gekoppeld
worden met het audiosysteem, voor de mute-
functie en geluidsweergave via de originele
speakers. Pinbezetting, lengte van de draden en
de gemonteerde stekkers zijn volledig afgestemd
op de specifieke auto, zodat de monteur alleen
maar het dashboard hoeft te openen om vervol-
gens de interface bliksemsnel aan te sluiten.
Hiermee bespaart het bedrijf niet alleen een
hoop tijd, maar is de klant (en de inbouwer) ver-
zekerd van een betrouwbare werking van het
achteraf ingebouwde systeem.
En wat dacht u van radio-inbouw? Een activiteit
die weer aan actualiteit wint, omdat steeds
meer auto’s zonder standaard audiosysteem
worden geleverd. De voertuigstekker blijkt
gelukkig vaak wel in de auto aanwezig te zijn,
Toma Car Parts heeft een groot assortiment kop-
peladapters om daar een willekeurige autoradio
op aan te sluiten. En dat er nog weinig sprake is
van standaardisering wordt wel bewezen door
twee grote Duitse merken die dezelfde Most-
stekker hanteren maar ieder voor een eigen pin-
bezetting hebben gekozen. Lang leve de vooruit-
gang!
Een zelfde verhaal gaat op voor de antenne-aan-
sluitingen. Ook hier hebt u soms een adapter
nodig om antenne en radio te verbinden. De
complete catalogus is te downloaden op de web-
site van dit Oldenzaalse bedrijf.

Geen beschadigingen
Uw klant eist niet alleen dat het ingebouwde
accessoire feilloos werkt, maar verlangt ook dat
het er netjes uitziet (niet van geïntegreerd te
onderscheiden!) en dat u het interieur niet
beschadigt. Voor wat betreft dat laatste raden
wij u aan om zacht gereedschap te gebruiken.
Daarnaast is het raadzaam om vooraf informa-
tie in te winnen hoe het dashboard het beste
gedemonteerd kan worden.
Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in
steuntjes, houders en consoles om de appara-
tuur veilig, trillingsvrij en netjes in te bouwen
is Optimount (www.optimount.nl) uit
Dinxperlo. Zij bieden voor bijna iedere populai-
re auto een passende oplossing om telefoon,
navigatiesysteem, PDA, iPod of multimedia-
systeem onopvallend in het interieur van de
auto te monteren. Niet alleen bespaart u dat
een hoop passen en meten, de klant kunt u er

ook mee verbazen; zijn achteraf ingebouwd
systeem heeft dezelfde uitstraling en functiona-
liteit als de af-fabriek oplossing!
En dat zijn precies de argumenten waarom wij
u attenderen op deze mogelijkheden. Een plug-
and-play installatie bespaart tijd en scoort op
het gebied van betrouwbaarheid. U maakt er
indruk mee als werkplaats! ●

Hans Doornbos

In een 
handomdraai
Het achteraf inbouwen van een carkit en
navigatiesysteem is gelukkig nog een veel
voorkomende klus in de werkplaats en er valt
een aantrekkelijke marge mee te halen. Met
passend gereedschap, de juiste aansluithulp-
middelen en dankzij de plug-and-play instal-
latie vraagt het inbouwen van een carkit en
geïntegreerd navigatiesysteem in deze nieu-
we Citroën C5 een klein half uur. In de navol-
gende fotoreportage demonstreren we de
‘klus’ met hulp van Toma Car Parts. We vol-
gen hierbij twee scenario’s: het inbouwen
van een carkit en een stand alone navigatie-
systeem waarbij de originele radio in gebruik
blijft, én het inbouwen van dezelfde carkit
met een gecombineerd radio/navigatieappa-
raat. ●

Indien u het dashboard moet demonteren, gebruik
dan zacht gereedschap dat geen sporen achterlaat
op de interieurdelen.

Voor het verwijderen van de originele radio uit
deze Citroën C5 is een passende radiodemontage-
sleutel onontbeerlijk.

Indien u toch verbindingen moet maken, dan is
een goede soldeerverbinding de enige betrouwba-
re. Wie hier ervaring mee heeft, weet dat je dan
altijd net een hand te kort komt. Dat is verleden
tijd met dit apparaat waarmee het mogelijk is om
met één hand de soldeertin toevoer te regelen én
de stift te verhitten. En…, S-39 behoort tot het
verleden!

Met deze tang is het mogelijk om in de draad te
strippen, ideaal voor het maken van aftakkingen.

Beijer Automotive levert een universele interface
die zelf het merk en type auto detecteert. Het
leest de CAN-bus signalen en genereert vervol-
gens de noodzakelijke analoge signalen.

Foto’s: Beijer Automotive

Foto’s: Jan Lieftink
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Nadat u de radio heeft ontkoppeld controleert u
welke aansluiting is gebruikt en welke adapter
nodig is om de carkit en/of het navigatiesysteem
aan te sluiten.

In geval u een stand alone navigatiesysteem mon-
teert, moet u een T-verbinding aanbrengen om het
navigatiesysteem van de benodigde signalen te
voorzien. De interface in de rechterhand van de
monteur leest het digitale signaal op de CAN-bus
en genereert analoge signalen voor het navigatie-
systeem, denk hierbij aan de +15, het snelheids-
signaal, het lichtsignaal en het signaal van de
achteruitrijlichten. Uiteraard is de carkit voorzien
van een mute-functie.

Zelfde situatie maar nu het monteren van een ISO-
radio/navigatiesysteem. Er wordt gebruik gemaakt
van dezelfde interface.

Om het ISO-toestel netjes in het bestaande gat te
monteren moet u een speciaal kader monteren dat
van een DIN-gat een ISO-opening maakt.

Hierna wordt het toestel in de opening gedrukt.
De carkit communiceert via de mute-functie over
de luidsprekers van het audiosysteem. Qua uitstra-
ling en functionaliteit doet het niet onder voor
een origineel systeem.

In de stand alone situatie moet u in samenspraak
met de klant een goede locatie uitkiezen voor het
beeldscherm. In dit geval komt het voor een lucht-
rooster, het originele rooster wordt daartoe ver-
vangen door een type dat de mogelijkheid heeft
om het beeldscherm op te monteren. De lucht-
stroom wordt hierbij wel enigszins gehinderd.
Overigens ondervindt het scherm geen nadelige
gevolgen van de koude dan wel warme lucht-
stroom.

Tegenwoordig is het verstandig om ook te contro-
leren welk type antenne is gemonteerd, omdat er
soms een koppeladapter nodig is. De Most-stekker
wordt breed gebruikt door de auto-industrie, maar
de pinbezetting wil nog wel eens van merk tot
merk verschillen, rekening mee houden dus!

Van ieder nieuw automodel moet het protocol van
het CAN-bus systeem worden bepaald. Dit vormt
de basis bij de ontwikkeling van een interface.

Voor het op de markt brengen van een passende
koppeladapter is het noodzakelijk de juiste pinbe-
zetting van de originele stekker te weten.
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