Producten voor de installatie van de OBU Viapass
De OBU (On Board Unit), voor de kilometerheffing in België, is standaard voorzien van een losse
voedingskabel voor in de sigarettenaansteker. Het is echter sterk aangeraden om over te gaan tot een vaste
installatie, een vaste voedingskabel heeft een grotere betrouwbaarheid, is professioneler en laat u genieten
van de volgende voordelen:
 Gebruiksvriendelijkheid door het automatisch aan en uitschakelen van het systeem bij het op en
afzetten van het contact.
 Grotere betrouwbaarheid door het verminderen van het aantal handelingen en de afwezigheid van
losse kabels in de cabine.
 Het eenvoudig respecteren van de verplichting dat de OBU aan moet staan bij elke verplaatsing in
België (zelfs op de wegen waar geen tol van toepassing is)
 Een vaste installatie is sterk aangeraden voor ADR voertuigen (de batterij in de OBU moet verwijderd
worden)
De volgende producten zijn dan ook beschikbaar voor de OBU van Satellic en het satellietkastje van Axxes.
1) Installatiekit voor de OBU Satellic EH460
Deze kit bestaat uit:
 Een kabel van 3m (ADR/GGVS gekeurd) met een voor gemonteerde stekker voor de OBU.
 Een beschermhuls van 30cm ter bescherming van de kabel tussen het dashboard en de OBU die
onderaan tegen de voorruit bevestigd is.
 Een
handleiding
met
installatie-instructies
(ook
te
downloaden
via
deze
link:
(http://www.phelect.be/pdf/OBUinstallation.pdf)
Deze kit is speciaal hiervoor ontwikkeld met een kabel van zeer hoge kwaliteit. Hij is gefabriceerd en
geassembleerd in Europa. De naam van de fabrikant, de gerespecteerde norm en de certificatie-instelling zijn
terug te vinden op de kabel.

Zelfs indien u nog niet beschikt over de OBU is het mogelijk om de voedingskabel al aan te sluiten. Door dit te
combineren met andere interventies kan u de stilstand van uw voertuig minimaliseren. De OBU kan via deze
link: www.satellic.be besteld worden en is makkelijk in het voertuig te plaatsen door het volgen van onze
plaatsingsinstructies die u kan terugvinden via deze link: (http://www.phelect.be/pdf/OBUinstructions.pdf)

2) Zekering houders met zekeringen EH469
Deze kit bestaat uit 2 zekering houders en 2 zekeringen want er zijn 2 zekeringen nodig bij de vaste montage
ter bescherming van het voedingscircuit van de OBU.

3) Bevestigingskit met klittenband voor de OBU Satellic EH463
De OBU kan aan de voorruit bevestigd worden door gebruik te maken van de meegeleverde zuignappen. Voor
een meer betrouwbare bevestiging kunnen wij u een bevestigingskit aanbieden met professionele klittenband.
Deze kit bevat ook een reinigingsdoekje om de ruit vetvrij te maken.
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Let op: Indien u de OBU zou bevestigen met sterke dubbelzijdige kleefband loopt u het risico de OBU te
beschadigen in geval van demontage. Dit kan ervoor zorgen dat u uw waarborg van Satellic verliest.
4) Voedingstester voor de OBU Satellic EH461
Wij hebben een tester ontwikkeld om de voedingsspanning van de OBU te verifiëren. Zo kan u makkelijk de
aansluitingen op de permanente voeding (30) en voeding na contact (15) controleren.
5) Positioneringssjabloon voor de OBU Satellic EH462
Wij hebben een sjabloon ontwikkeld voor de positionering van de OBU zodat dit makkelijker en nauwkeuriger
(horizontaal en op dezelfde hoogte in elke type vrachtwagen) uitgevoerd kan worden. De handleiding is hier
beschikbaar (http://www.phelect.be/pdf/OBUtemplate.pdf).

6) Installatiekabel voor het satellietkastje van Axxes
Door deze kabel kan u een vaste installatie uitvoeren met een 3 aderige voedingskabel voor het satellietkastje
van Axxes.

7) Adapter voor het satellietkastje Axxes
Met deze adapter kan u zeer gemakkelijk een satellietkastje van Axxes aansluiten op een vaste reeds

geïnstalleerde kabel voor de OBU van Satellic. Hierdoor is het heel gemakkelijk om van leverancier te
veranderen, tegen een schappelijke prijs en zonder een nieuwe vaste installatie in het voertuig te moeten
laten uitvoeren want de aanwezige kabel kan behouden blijven.

Phelect sprl/bvba
Z.I. des Plénesses – rue des Trois Entités 15
B-4890 Thimister-Clermont
 +32 (0)87 / 56 02 74 -  +32 (0)87 / 56 02 73 -  0439.839.075
 info@phelect.be- www.phelect.be

