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Geen droog brood mee te verdienen! Ondefini-
eerbare valse alarmen, waar je horendol van
wordt. Maar weinig autobedrijven raken enthou-
siast als het onderwerp ‘alarmsysteem’ valt. Daar
komt nog bij dat diverse autoproducenten af-
fabriek betrouwbare alarminstallaties kunnen le-
veren, die vaak door de verzekeringsmaatschap-
pij erkend worden.
Maar gelukkig zijn er nog genoeg auto’s, zowel
nieuw als gebruikt, die achteraf voorzien kunnen
worden van een goedgekeurd alarmsysteem.
Hier liggen kansen, óók voor het autobedrijf.

Voor alle CAN-systemen
Moderne voertuigen zijn voorzien van CAN-bus
systemen. Dat betekent in grote lijnen dat alle
signalen van sensoren en actuatoren vrijelijk over
het systeem rondgaan. Veel van die signalen zijn
interessant voor de werking van het alarmsys-
teem, bijvoorbeeld het signaal van de portier-
schakelaar.
Een modern alarmsysteem gebruikt die CAN-sig-
nalen. Al in 2006 maakten we melding van het
Defa CAN-systeem, dat geschikt was voor auto’s
met een tweedraads CAN-bus systeem. Deze
was echter niet geschikt voor alle voertuigen.
Sommige merken gebruiken een enkele bus-
draad, en PSA heeft gekozen voor een afwijkend
systeem. Voor al die toepassingen had u een
ander alarmsysteem nodig. Om nog maar te
zwijgen over de ‘oude’ auto’s met een puur ana-
loog boordsysteem.
Defa heeft dit jaar een nieuw alarmsysteem geïn-
troduceerd, de DVS 90, dat geschikt is voor alle
CAN-systemen. Maar het kan zelfs worden ge-
bruikt in puur analoge voertuigen en voertuigen
met 24 Volt boordspanning.
Ten opzichte van de voorgaande alarmsystemen
is het Defa gelukt om de componenten te ver-
kleinen, zodat ze probleemloos zijn weg te wer-
ken in de beperkte vrije ruimte in het interieur en
de motorruimte. Daarnaast zijn er geen diodes
meer nodig om het systeem te integreren in het
voertuignetwerk. >

Stop de dief!
Defa alarmsysteem voor alle voertuigen

Het achteraf monteren van autoalarmsystemen wordt steeds vaker uitbesteed aan specialisti-

sche inbouwbedrijven. De elektronische complexiteit van de moderne personenauto en de

grote kans op storingen zijn hier debet aan. Toch kan het autobedrijf deze klus prima zelf

 klaren, mits voor een doordacht alarmsysteem wordt gekozen. Zoals het nieuwe Defa DVS 90

alarm, dat we hier onder de loep nemen.

Achteraf ingebouwd en toch volledig geïntegreerd in de elektronische infrastructuur van het voertuig; dat kenmerkt het DVS 90 alarm-
systeem van Defa. Het CAN-bus systeem van de auto activeert het alarmsysteem. Zodra de auto met de originele afstandsbediening
wordt afgesloten treedt het alarmsysteem automatisch in werking.
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Inbouwen van het DVS 90 alarmsysteem mag geen
grote verrassingen opleveren, ook niet voor een
monteur die voor het eerst een onbekend merk
aanpakt. Defa heeft dat gerealiseerd door een dui-
delijke inbouwinstructie te maken voor ieder merk
én model.
De laptop speelt hierbij een cruciale rol. Deze moet
eerst ‘geladen’ worden met de Defa-software voor
dit specifieke alarmsysteem. In deze software staan
alle inbouwinstructies, evenals de basisafstellingen
van het alarm voor alle courante auto’s.

Voordeel van deze werkwijze is dat u geen inter-
netverbinding nodig heeft als er bijvoorbeeld op
locatie ingebouwd moet worden. Nadeel is dat u
de software actueel moet houden met de nieuw-
ste automodellen en eventuele updates.
Inbouwen begint met het invoeren van de autoge-
gevens in het Defa-programma. Het is hierbij on-
mogelijk de vaste structuur van het programma te
omzeilen, u moet echt alle gegevens invullen waar
het om vraagt! Daardoor is het uitgesloten dat u
een verkeerde instructie krijgt voorgeschoteld.

De instructie gaat gepaard met een lijst van beno-
digde onderdelen en een indicatie van de inbouw-
tijd en moeilijkheidsfactor. De informatie wordt
hoofdzakelijk in de vorm van afbeeldingen en fo-
to’s gepresenteerd. Moeten er signalen afgetakt
worden bij de stekkerblokken, dan geeft Defa
naast de kleuren ook een ‘plattegrond’ van het on-
derdeel. Dat voorkomt een hoop vragen!

Wees niet eigenwijs
Defa heeft veel energie gestoken in de inbouwin-
structie. Wekelijks worden er nieuwe auto’s bijna
tot op het bot toe uitgekleed om te achterhalen
hoe het systeem het best in het voertuig is in te
bouwen. Kijken we naar de database dan zien we
dat het de fabrikant inderdaad lukt om bijzonder
actueel te zijn. Moet ook wel, want alarmsystemen
worden overwegend in nieuwe auto’s ingebouwd.
Neem als monteur de raadgevingen van de fabri-
kant dan ook ter harte. Ga niet experimenteren,
dat geeft naderhand onherroepelijk storingen.
Als voorbeeld noemen we een Volkswagen Polo
9N, waarbij Defa voorschrijft om de bijgeleverde
motorkapschakelaar te gebruiken. Er zijn mon-
teurs die het signaal van de originele schakelaar
gebruiken omwille van tijdwinst. Maar het origi-
nele signaal wordt om het half uur door de auto
zelf aan massa gelegd om te kijken of de kap wel
dicht is. Voor het alarmsysteem is dat een ‘aanval’
en dus een alarmmelding.
Een zelfde verhaal geldt voor het +30 signaal. Veel
monteurs denken dat een dikke stroomvoerende
draad een constante +30 is, maar komen bedro-
gen uit als ze merken dat dit signaal na een half
uur in rust gaat. Bij BMW en Mercedes bijvoor-
beeld kunt u een dergelijk betrouwbaar signaal al-
leen rechtstreeks aftakken van de accu. Ook dit
staat duidelijk vermeld in de inbouwinstructie.
Het systeem genereert zelf een +15 signaal zodra
het eenmaal is ingebouwd. Dat is handig voor an-
dere accessoires, zeker omdat een dergelijke
draad bijna niet meer voorhanden is in een mo-
dern voertuig.

Bijna onbeperkt uitbreiden
Nadat u het Defa-alarm hebt geïnstalleerd is het
tijd om de software te laden. Ook daar heeft u de
laptop voor nodig. Via een USB-kabel gaan de
juiste, door u geselecteerde basisinstellingen,
naar de centrale.
De centrale zelf wordt weggewerkt achter pane-
len in het voertuig. Het is handig om de USB-kabel
aangesloten te laten en deze op een goed toe-
gankelijke plek te leggen, bijvoorbeeld in de zeke-
ringenkast. De centrale is dan altijd naderhand
toegankelijk voor servicewerkzaamheden, zonder
al te veel te hoeven slopen. 
U kunt met de laptop de complete historie van
het systeem oproepen. Dat is van nut bij vals
alarm meldingen. Te achterhalen is bijvoorbeeld
welke sensor de melding heeft veroorzaakt én
wanneer. Gebeurt dit bijvoorbeeld steeds een half

Via een degelijke soldeerver-
binding maakt de DVS 90
contact met het CAN-bus sys-
teem van de auto. Ook om-
schrijft de fabrikant duidelijk
waar en hoe. Als u het DVS
90 systeem wilt inbouwen
moet u  een SCM-erkenning
hebben en een online trai-
ning hebben gevolgd.

De inbouwprocedure begint
met het oproepen van de
merk/model specifieke in-
structie. Hierin staan de ge-
schatte inbouwtijd, de han-
delingen stap voor stap en
duidelijke afbeeldingen. 
Precies zoals de gemiddelde
monteur het graag ziet: niet
al te veel tekst, maar duide-
lijke plaatjes!

Het systeem is modulair opge-
bouwd en alle componenten
worden met een stekkerver-
binding aangesloten op de
centrale. Dit voorkomt hape-
rende contacten met als ge-
volg valse meldingen. Het sys-
teem werkt met een intern
CAN-bus systeem, en dat
maakt het mogelijk om meer-
dere sensoren met een eigen
IP-adres aan te sluiten op de
centrale. Als het voertuig
meerdere compartimenten
heeft, kunnen deze bewaakt
worden met een eigen radar.
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Met de DVS 90 is het niet
meer nodig een verbinding
te maken met internet. De
monteur laadt zijn laptop
met alle mogelijke data, op
locatie sluit hij dan de laptop
via een USB-aansluiting aan
op de centrale en de juiste
software wordt na selectie
geladen. Dat maakt het op
locatie inbouwen een stuk
makkelijker.

De laatste handeling betreft
de controle van de waak-
zaamheid van het alarmsys-
teem. Hier test de monteur
met een stukje blik de gevoe-
ligheid van de radar; een
goed ingebouwd en afgesteld
alarmsysteem kent eigenlijk
geen valse meldingen.

veerd. Bijvoorbeeld gedurende 10 seconden een
massapuls genereren om de ramen te sluiten of
een zogenaamde ‘follow me home’ functie.

Uitlezen op afstand
De centraal bevestigde led op de voorruit moet
het dievengilde informeren dat het voertuig is uit-
gerust met een alarmsysteem. De led is voorzien
van een glasbreuksensor.
Maar het biedt tevens de mogelijkheid om online
diagnose op afstand te doen. Hoe gaat dat in zijn
werk? De gebruiker neemt in geval van storingen
contact op met de installateur. Deze begeleidt via
de telefoon de gebruiker door een diagnose-
menu. Dit gebeurt door de knoppen op de led-
unit in te drukken. Een knippercode geeft de mo-
gelijke storingsoorzaak. De volgende stap betreft
dan het uitschakelen van bijvoorbeeld de sensor
die de valse melding veroorzaakt.
Dit soort leuke en praktische functies maken het
alarmsysteem extra aantrekkelijk. Handig is bo-
vendien dat het systeem geactiveerd wordt met
de originele voertuigzender. Is er maar één exem-
plaar, dan is het ook mogelijk om de auto met de
originele Defa-afstandsbediening aan te sturen.

We hameren er nog maar
eens op; +30 is niet meer zo
vanzelfsprekend in het inte-
rieur van een moderne auto.
Heeft u een draad op het oog
die ogenschijnlijk een +30 is,
verzeker u er dan van dat dit
ook bij langdurig uitgescha-
keld contact zo blijft! Wees
dus niet eigenwijs en volg
netjes de instructies en kijk
welke draad u moet hebben.

Opleiding 
via  internet
Vals alarm meldingen zijn een grote irritatiebron
bij autobezitters. De producenten van alarmsyste-
men doen er alles aan om dit te voorkomen, door
een duidelijk inbouwvoorschrift te maken en door
de installatie zelf zo veel mogelijk op basis van
plug and play te maken.
Ondanks dat gaat er toch nog wel eens wat mis.
Te weinig kennis en te weinig scholing, ondanks
het feit dat het systeem alleen door SCM-erkende
bedrijven ingebouwd mag worden met getrainde
medewerkers in dienst.

Autorisatietest
Defa onderkent het kennisprobleem en eist dat
de medewerkers van inbouwbedrijven die het
nieuwe DVS 90 alarmsysteem gaan monteren, een
E-learning traject hebben doorlopen. Pas als ze de
aangeboden theorie hebben doorgewerkt en de
toets met goed gevolg hebben afgesloten, krijgen
ze autorisatie om het systeem in de praktijk te
gaan inbouwen. Hiermee moet professionele en
storingsvrije inbouw verzekerd zijn.
Inmiddels hebben Volkswagen, Ford, Subaru en
Hyundai besloten om het DVS 90 alarmsysteem
aan te gaan bieden als zijnde ‘hun’ SCM-goedge-
keurd alarmsysteem.

uur na activering, dan is er wellicht een installatie-
fout gemaakt. Gebeurt het ad random, dan is het
aan te raden om de desbetreffende sensor nader
te onderzoeken. Met de laptop is ook een com-
plete systeemfunctie uit te voeren.
Met het softwareprogramma kunt u de installatie
‘customizen’. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de
gevoeligheid van de radar in te stellen, bijvoor-
beeld als u er toch voor kiest om deze op een an-
dere plek te monteren.
Het systeem werkt met een intern CAN-bus sys-

teem. Dat maakt het mogelijk om meerdere sen-
soren met een eigen IP-adres aan te sluiten op de
centrale. Vooral voor bedrijfsvoertuigen is dat een
zeer belangrijke functie. Tel daarbij op dat dit een
SCM-goedgekeurde uitbreidingsmogelijkheid 
betreft én dat het systeem zowel geschikt is voor
12 als voor 24 Volt voeding, en je hebt een bijzon-
der veelzijdige oplossing voor die doelgroep.
Verder is het systeem uitgerust met de mogelijk-
heid om een aantal functies in de auto aan te stu-
ren op het moment dat het alarm wordt geacti-

11AMT001_artdefacan.qxp:Opmaak 1  1/12/11  8:01 PM  Page 41

3




