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SmartSteer

Innovatief in aangepast rijden



Met SmartSteer is het voor U mogelijk om eenvoudig 

en veilig de functies, zoals ruitenwisser, richtingaan-

wijzer, verlichting ect. te bedienen en tegelijkertijd 

controle over het stuur te houden. SmartSteer is zo 

ontwikkeld, dat in elke stand van het stuurwiel de 

functies goed zijn te bedienen. De functietoetsen zijn 

met minimale kracht gemakkelijk te bedienen. De 

ergonomische vormgeving geeft een goede grip en 

ondersteuning en laat zowel actieve bediening, als 

gebruik in een comfort stand toe (zie foto’s). Het auto-

rijden wordt hierdoor comfortabeler en aangenamer. 

SmartSteer is geschikt voor zowel rechtshandige, als 

linkshandige bestuurders.
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Groot licht / seinlicht

Richtingaanwijzer

Dimlicht

Mistlicht

Claxon

Ruitenwisser voor /
sproeien

Ruitenwisser achter /
sproeienDisplayverlichting

Alarmlichten
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CAN-Bus versie

SmartSteerOntvangerStuurkolommodule

Smart-
Control

SmartSteer werkt in combinatie met SmartControl. Dit is de rege-

leenheid van het systeem, die is aangesloten op het voertuig. Voor 

elk merk en type auto is een oplossing beschikbaar, zowel voor 

CAN-Bus, andere Multiplex, als conventionele elektronica om de 

secundaire functies te bedienen.

Versies van SmartControl:

CAN-Bus:

Deze uitvoering is de ideale oplossing voor auto’s met Can-Bus techno-

logie. Deze wordt direct op de comfort CAN-Bus van het voertuig aange-

sloten en maakt het mogelijk de secundaire functies, zoals ruitenwisser, 

verlichting, richtingaanwijzer ect. met een alternatieve bediening aan te 

sturen. Hiermee behoren de tijdrovende aanpassingen, zoals het demon-

teren van en het  solderen aan de elektronica van de stuurkolommodule 

tot het verleden. Het SmartControl stuurt CAN-berichten direct naar het 

voertuig, zodat de diverse functies worden aangestuurd.

Multiplex:

Deze uitvoering is geschikt voor auto’s met low power schakelingen (lage 

stromen, tot 2A). Het SmartControl wordt uitgebreid met twee extra 

signaalrelais boards en deze wordt reeds voorzien van weerstanden en/

of diodes om de originele schakelaars te simuleren. Daarnaast wordt er 

een duidelijk aansluitschema meegeleverd, waardoor het systeem snel en 

eenvoudig op het voertuig kan worden aangesloten.

Conventioneel:

Deze uitvoering is toepasbaar in conventionele auto’s (high power) 

(hoge stromen, tot 12A). Het heeft dezelfde voordelen als beide andere 

versies, maar wordt uitgebreid met een vermogensrelais board, i.p.v. een 

signaalrelais board.

CAN-Bus / Multiplex

High power uitvoering

Ontvanger

SmartSteer met 
adapter
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Voordelen SmartSteer

- Ergonomische vormgeving

- Eenvoudig en veilig te bedienen

- Verlichte functietoetsen

- Uitneembaar bij geen gebruik

- Originele bedieningsfuncties blijven naar keuze behouden

- Eenvoudig en snel te installeren

- Compacte behuizing

- Flexibele programmeerfuncties 

- Microsoft Windows Interface voor installatie en diagnose

- Goedgekeurd volgens de richtlijnen van Automotive EMC

  (95/54/EG, ISO 7638)

SmartSteer bestaat uit:

- SmartSteer bediening 

- SmartControl

- Diverse kabelbomen 

- Ontvanger

- Stuurwiel adapter

- Installatie/diagnose software

- Aansluitschema 

- Inbouwhandleiding

- Gebruikershandleiding

Neem contact met ons op voor meer informatie of 

een demonstratie:

Bever Car Products

Industrieweg 30

6673 DE  Andelst

tel 0488 45 15 24

fax 0488 42 10 35

e-mail 

info@bevercarproducts.nl

Internet

www.bevercarproducts.nl
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U heeft de mogelijkheid de 

 functietoetsen van de display te 

verlichten, waardoor ook in het 

donker het SmartSteer gemakkelijk 

is te bedienen. 

Het is mogelijk SmartSteer te 

 bestellen met 2 functietoetsen,  

die naar eigen wens zijn in te 

 vullen.

Indien er geen gebruik wordt 

 gemaakt van het SmartSteer is 

deze eenvoudig te verwijderen 

d.m.v. een quick release knop.  

Zo is de originele bediening weer 

beschikbaar. 
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