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WERKPLAATS
Zó monteert u elektronische accessoires

Tips voor inbouw zonder storing

De aanschaf van elektronische accessoi-

res en apparatuur gaat veelal gepaard

met inbouw en daarmee zijn voor het 

autobedrijf aardige marges binnen te

halen. Maar dan moet je als inbouwer 

wel de weg weten in de elektrische infra-

structuur van de moderne auto. 

Beijer Automotive uit Schijndel reikt de

helpende hand.

Nagenoeg iedere moderne auto is tegenwoor-
dig uitgerust met een CAN-bus-netwerk. Dat
biedt vele voordelen. Het aantal elektrische
draden dat door het voertuig loopt is drastisch
verminderd, ondanks het feit dat het aantal
elektrische verbruikers f link is toegenomen.
Hierdoor is de kans op storingen door kabel-
breuk of slechte contacten een stuk minder.
Daarnaast is diagnosestellen, mits u over de
juiste apparatuur beschikt, veel eenvoudiger.
En in geval van storingen biedt het systeem
eigen oplossingen. Het kan bijvoorbeeld zo ge-

programmeerd worden dat bij uitval van essen-
tiële functies (zoals de remlichten) deze wor-
den overgenomen door andere componenten
(achterlichten).

Weet wat je doet
Maar, u raadt het al, geen voordeel zonder na-
deel. Kon je vroeger nog wel eens creatieve aan-
sluitingen maken die geen invloed hadden op
de overige elektrische apparatuur, tegenwoor-
dig moet je goed op je tellen passen om geen
nare storingen te krijgen. Storingen die je in

eerste instantie niet in verband zou brengen
met de noeste arbeid van de inbouwer, waar-
door ze lastig zijn op te lossen.
Om een voorbeeld te geven: Sommige auto’s
(Land Rover Discovery en BMW 5-serie) genere-
ren nog snelheidspulsen als ze al stil staan,
soms zelfs als het contact al uit staat. Dit kan
vervelende storingen opleveren voor een navi-
gatie- of ritregistratiesysteem. Met een filter
deze storingspiekjes weghalen lukt niet omdat
het harde pulsen zijn die onder het rijden dan
ook weggefilterd zouden worden. Een speed-
switch biedt in dergelijke gevallen uitkomst.
Deze schakelt een verbruiker in of uit bij een
vooraf ingestelde snelheid of toerental.
Storingen die hierdoor op kunnen treden zijn
bijvoorbeeld een bewegende cursor op het
schermpje van het navigatiesysteem als u voor
het stoplicht staat te wachten of een onte-
rechte rit in een ritregistratiesysteem. Het is
zelfs mogelijk dat u het systeem niet eens kunt
programmeren omdat deze functie geblok-
keerd is als het voertuig ‘rijdt’.
Een dergelijke speedswitch is ook voor andere
toepassingen te gebruiken. Te denken valt aan

Wat kan met CAN?

Verkoop en inbouw van accessoires levert een aar-
dige marge op voor het autobedrijf. Noodzaak is
wel dat de monteur weet om te gaan met het da-
tanetwerk van de moderne auto en gebruik maakt
van de juiste hulpmiddelen.
Foto: Optimount

Inbouw van accessoires begint met het blootleg-
gen van het dashboard. Gebruik daarvoor het
juiste (zachte) gereedschap en weet waar de di-
verse bevestigingspunten zitten.
Foto: Jan Lieftink

Eigenlijk is het doodsimpel, mits je maar lezen kan.
Via internet (www.in-car.nl) kunt u complete in-
bouwinstructies inclusief aansluitschema binnenha-
len. Die informatie is niet gratis, maar levert veel
tijdwinst op en voorkomt vervelende storingen.
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Foto’s: Beijer Automotive

het aansturen van de deursloten als het voer-
tuig gaat rijden of een rijsnelheidafhankelijke
ruitenwisserfrequentie.

Aftakken snelheidsignaal
Veel accessoires die achteraf ingebouwd wor-
den hebben voor een juiste werking signalen
nodig van de auto. Een voorbeeld is het snel-
heidsignaal dat bijvoorbeeld voor een navigatie-
systeem of een cruise control noodzakelijk is.
Nu maken de originele voertuigcomputers ook
gebruik van dit signaal, denkt u maar eens aan
de automatische versnellingsbak, het instru-
mentenpaneel of de ABS/ESP-computer. Deze
‘rekenen’ allemaal met het zelfde snelheidsig-
naal dat over de CAN-bus gaat.
Maar hoe krijg je dit interne signaal extern? Ei-
genlijk heel eenvoudig, door te kiezen voor een
interface. Deze leest als het ware mee op de
CAN-bus en genereert de voor u noodzakelijke
analoge signalen.
Er zijn leveranciers die merkspecifieke oplos-
singen bieden. Deze interfaces zijn al compleet
voorgeprogrammeerd, het enige wat u als in-
bouwer rest is de interface op de CAN-bus aan-
sluiten en het accessoire vervolgens contact
laten leggen met de interface.
Beijer Automotive biedt een universele versie.
Deze wordt aangesloten op de CAN High en
Low en heeft verder slechts een harde con-
stante plus (+30) en een goede massaverbinding
nodig. Na juiste montage herkent de interface
het merk en model auto en genereert vervol-
gens de juiste signalen.
Onlangs is er van die veelgeprezen B2S CAN-in-
terface een vernieuwde versie verschenen. Deze
is leverbaar in uitvoeringen met 1, 2, 3 en 4 uit-
gangen en/of een RS232-uitgang. Net zoals de
vorige generatie kent deze interface een zoge-
naamde slaapfunctie. Zodra er geen actief CAN-
verkeer aanwezig is gaat de interface over op

een verbruik van minder dan 1 mA. Ook is het
kastje uitgerust met een diagnose-led die onder
andere informeert over een correcte installatie.

Betrouwbare voeding
Als u een onbekende auto binnen krijgt om
een accessoire in te bouwen blijkt het altijd

een zoekplaatje waar u de beno-
digde signalen kunt aftakken en
hoe u het dashboard moet bloot-
leggen zonder blijvende schade
aan te richten. Ook daarvoor kunt
u bij de leveranciers van de inter-
faces terecht. Beijer Automotive
schiet de werkplaats te hulp met
de up-to-date In-car instructies on-
line. In deze database zijn de CAN-
signalen van alle gangbare
voertuigen verzameld. Via een
abonnement, een eenmalige beta-
ling of gratis bij de aanschaf van
een B2S-interface, krijgt u alle
noodzakelijke informatie om ac-
cessoires zonder problemen in te
bouwen.

De tijd om met een spanningzoeker te zoeken
naar een harde of geschakelde plus behoort
echt tot het verleden. In veel moderne voertui-
gen wordt naast CAN-technologie ook Duty-cy-
clesturing gebruikt, bijvoorbeeld om de
verlichting aan te sturen. Dit is een manier om
door middel van een variatie in de pulsbreedte
de gemiddelde spanning te veranderen. De fa-
brikant kan zo met één achterlampje zowel de
remlichtfunctie als de normale achterverlich-
ting realiseren. In het eerste geval is de Duty-
cycle 100% en bedraagt de spanning over de
lamp 12V. Wordt de Duty-cycle verlaagd naar
50% dan daalt deze tot 6V en straalt de lamp
minder licht uit.
Prachtige techniek, maar het aftakken van der-
gelijke pulsgestuurde signalen kan tot verve-
lende klachten leiden. Zo gebruiken sommige
autofabrikanten deze techniek voor het dim-
men van de dashboardverlichting. Gebruik je
dit signaal om bijvoorbeeld een navigatiesys-
teem te voeden, dan raakt dat in de war zodra
de bestuurder de dimfunctie activeert.
Kern is dat zelfs het zoeken en vinden van een
12 Volt voeding voor een accessoire in een mo-
derne auto niet meer zo simpel is. Om te bepa-
len of een signaal al dan niet Duty-cycle-
gestuurd is heeft u een oscilloscoop nodig
waarmee het signaal zichtbaar wordt. Door tij-
dens het meten verschillende functies in de
auto te activeren en te controleren of de puls
verandert, weet u of het signaal wel of niet ge-
schikt is.
Daarnaast speelt er nog een ander aspect. Som-
mige auto’s hebben een systeem dat het

Beijer Automotive heeft onlangs de universele
CAN-interface vernieuwd. De nieuwe generatie is
leverbaar met 1, 2, 3 en 4 uitgangen en/of een
RS232-uitgang.

De Data Link Connector (OBD) is een van de wei-
nige stekkers in de auto die voorziet in een aantal
standaardsignalen. Zo treft u op pin 4 de voertuig-
massa aan, en op pin 16 de harde plus. Op pin 6 en
14 respectievelijk CAN High en CAN Low als het
voertuig hiermee is uitgerust.

De vorm van de audiostekker mag dan gestandaar-
diseerd zijn, de pinbezetting helaas niet. Bepalen
van de juiste pinbezetting van de originele stekker
blijft dus een must.
Foto: Jan Lieftink

Massa is massa zou je den-
ken. Vergeet het maar!
Sommige contacten zijn
net iets meer gecorrodeerd
en hebben een iets hogere
overgangsweerstand. Mo-
derne systemen zijn over
het algemeen dermate ge-
voelig dat dit vervelende
storingen kan opleveren.
Zorg er dus altijd voor dat
systemen die onderling
contact met elkaar hebben
zijn aangesloten op de-
zelfde voeding- en massa-
punten.
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stroomverbruik meet. Als dit te hoog blijkt, bij-
voorbeeld doordat er een accessoire op het net
is ‘geprikt’, gaat de auto niet in slaapmode met
als uiteindelijk gevolg een lege accu. Dergelijke
sluipende stroomverbruikers zijn voor de
werkplaats een crime!
De Data Link Connector, beter bekend als OBD,
voorziet als een van de weinige stekkers in de
auto nog in een aantal standaard signalen.
Groot voordeel van deze stekker is dat de pin-
bezetting is gestandaardiseerd. Zo vindt u op
pin 4 de voertuigmassa en op pin 16 de harde
plus. Van die laatste mag overigens niet meer
dan 4 Ampère bij 14,4 Volt afgetakt worden.
Standaardisering is mooi, maar het kan je ook
op het verkeerde been zetten. Zo zijn ook de
Quadlock-stekkers achter de audio-unit van
personenauto’s gestandaardiseerd. Fantastisch,
maar er is slechts een afspraak gemaakt over
de uiterlijke vorm van de stekker, terwijl voor
wat betreft de pinbezetting elke fabrikant zijn
eigen koers vaart!

Aandacht voor massa-aansluiting
Het zoeken naar een constante voeding kan
dan een aardig probleem opleveren; veel mon-
teurs zijn er niet op bedacht dat de massa-aan-
sluiting minstens zo belangrijk is. Een goede
massa-aansluiting zoeken is één (pin 4 OBD),
zodra er in het circuit verschillende massa-aan-
sluitingen zijn gecreëerd kan zich nog een pro-
bleem aandienen. Namelijk dat die punten een
verschillende overgangsweerstand hebben.
We verduidelijken dit aan de hand van een
voorbeeld. Sommige inbouw-navigatiesystemen
zijn uitgerust met een stuurmodule voor de
stuurbediening. Nu blijkt het niet altijd moge-
lijk deze interface direct achter het navigatie-
systeem te plaatsen en moet die elders in het
dashboard een plekje krijgen. Wanneer u daar
ook de beschikking heeft over een plus en min
dan ligt het voor de hand die te gebruiken.
Deze twee systemen zijn onderling verbonden
door de signalen die ze aan elkaar sturen, maar
ieder heeft een eigen voeding en massa. Wan-
neer één van die massapunten nu net iets min-
der contact maakt, kan dit al een geringe
weerstand opleveren waardoor er tussen de
twee verschillende massapunten een stroom
gaat lopen. Dit kan weer spanningspieken ver-
oorzaken met vreemde klachten tot gevolg.
Het is dan ook aan te raden om alle apparatuur
die met elkaar is verbonden aan te sluiten op
hetzelfde massapunt en voeding. ●

Hans Doornbos

Nieuwsgierig geworden en wilt u meer lezen over deze onderwerpen? 

Kijk dan eens op www.in-car.nl en ga naar het tabblad ‘Download’.

Het aansluiten van
interfaces of andere
apparaten op een
CAN-bus vereist spe-
ciale zorg en aan-
dacht. Door het net-
werk gaan maar en-
kele milli-ampères,
bedoeld voor data-
verkeer. Iedere ver-
storing van het
netwerk levert ver-
anderingen op (bij-
voorbeeld weer-
stand) en genereert
onverwachte en on-
verklaarbare storin-
gen.
U mag de CAN-bus
daarom nooit ge-
bruiken als stroom-
bron. Het aan te
sluiten apparaat
moet dus een eigen
plus en min hebben.
Ook is het niet raad-
zaam om de CAN-
bus-bedrading te
verlengen. Hierdoor
verandert u namelijk
de totale weerstand
van het circuit. Houd
om die reden de af-
stand tussen de aan-
sluiting en het aan te
sluiten apparaat zo
kort mogelijk.
Maak voor een der-
gelijke aansluiting
een soldeerverbin-
ding maar gebruik
hiervoor liefst geen
elektrische soldeer-
bout. Is deze name-

lijk nog aangesloten
op het elektrische
net dan genereert de
bout een elektrisch
veld dat storingen op
de CAN-bus kan
geven. Gebruik dus
een gassoldeerbout,
een soldeerbout met
een externe trafo, of
ontkoppel de elektri-
sche bout van het
net alvorens de ver-
binding te maken.
Knip ook nooit de
CAN-bus-draden
door. Als u ze name-
lijk naderhand weer
moet aansluiten kan
de nieuwe verbin-
ding de totale weer-
stand een stuk ver-
hogen. Strip dus in
de draad met een
speciale tang zonder
de koperdraden door
te knippen.
Volg altijd de instruc-

ties van de leveran-
cier van de interface.
Hij heeft getest en
bepaald waar de in-
terface op het net-
werk moet worden
aangesloten. Dit in

verband met de
CAN-gateways die in
het circuit zijn opge-
nomen en die de
data kunnen mani-
puleren, en vanwege
verschillende soorten
netwerken zoals
High- en Low speed
met afwijkende
spanningniveaus.
Wanneer u appara-
ten op de CAN-bus
aansluit, vergewis u
er dan van dat de
bus niet meer actief
is. Het maken van
een kortstondige
kortsluiting zou kun-
nen leiden tot fout-
meldingen op de
CAN-bus met alle ge-
volgen van dien. ●

CAN aansluittips

Scotchloks horen in een moderne werkplaats niet meer thuis. Het geeft onbetrouwbare verbindingen.
Ontbloten, in elkaar twisten, solderen en isoleren met een krimpkousje: zo hoort het!

Voorkom zoveel mogelijk onderbreking in de CAN-
bus-draden. Maak verbindingen in de draad in
plaats van deze door te knippen en vervolgens
weer aan elkaar te solderen.

Een spanningzoeker of eenvoudige multimeter vol-
staan niet meer in de moderne werkplaats als u
aan het elektrische boordnet moet meten. Duty-
cyclesturing wordt steeds vaker gebruikt om de
gemiddelde spanning te veranderen, dergelijke
signalen zijn alleen met een oscilloscoop zichtbaar
te maken.
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