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Over JOF electronics
JOF electronics is sinds 2005 verdeler van beveiligingssystemen voor voertuigen.
Wij hebben één van de grootste gamma's aan achteruitrijcamera's in Europa (meer dan 50 soorten achteruitrijcamera's) en dat
breidt nog steeds uit.
Dankzij dit uitgebreide gamma kunnen wij voor iedere klant het gepaste systeem aanbieden rekening houdend met de
technische vereisten en het budget van de klant.
Ook de keuze in schermen is zeer ruim met meer dan 20 types leverbaar.
Het grootste gamma, maar zeker niet de grootste prijzen!
Door onze jarenlange expertise kunnen wij iedere klant de ideale oplossing bieden.
Wij bieden klantgerichte oplossingen voor:
Consumenten
-

Auto’s
Trailers
Bestelwagens
Boten
Motoren

Professionelen
-

Bestelwagens
Vrachtwagens
Industrie (kranen, heftrucks, treinen, boten, … )

Dit kan gaan over achteruitrijsystemen, maar ook over beveiliging met opname.
Bezoek zeker eens onze pagina met realisaties. Hierin gaat u alvast een selectie van onze realisaties terugvinden.
Om u een beeld te geven van de beeldkwaliteit van de camera’s en de toepassingsmogelijkheden, kan u op onze site de
realisaties bekijken.
http://www.jof.be/nederlands/realisaties/realisaties.htm

Vaak zijn de producten ook nog in andere uitvoeringen beschikbaar (technische specificaties of kleuren of …)
Stel zeker de vraag indien u iets specifieks zoekt. Misschien hebben we het toch op voorraad, anders kunnen we het wellicht wel leveren.
Deze lijst is immers slechts een opsomming.
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Schermen voor particulieren
Verschil met professionele schermen:
-

Aansluitspanning: 12 +/- 10% V DC
Aansluitmethode van de camera’s
o gele RCA-stekker (ook wel Cinch genoemd)
o of mini stekker (zie camera 415 of 539, die beide eindigen op RCA)

Aansluiten van de “professionele camera’s” op schermen met een RCA-aansluiting kan via een verloopstekker (artikel 243)

Spiegels
Artikel 546: spiegel met ingebouwd 7 inch lcd
2 video-ingangen

Artikel 550: spiegel met ingebouwd 4.3 inch lcd en navigatie
2 video-ingangen
Bluetooth voor telefoon
Fm-zender naar autoradio toe
SD-kaartlezer (MP3 en foto’s afspelen)

Artikel 298: spiegel 10 inch opdeelbaar in 2 of 3 schermen
3 video-ingangen
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Monitoren op voet of voor inbouw in hoofdsteun
Artikel 300: 5.6 inch scherm op voet of met inbouwkader te installeren
2 video-ingangen
1 audio-ingang

Artikel 250: 7 inch scherm op voet of met inbouwkader te installeren
3 video-ingangen (1 langs voorkant)
1 audio-ingang

Artikel 246: 9 inch lcd op voet
2 video-ingangen
1 audio-ingang
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Artikel 549: 3,5 inch lcd op voet
2 video-ingangen PAL of NTSC
Schakelt naar achteruitrijcamera als deze camera gevoed wordt

Artikel 360: 3,5 inch lcd op voet rechthoekig
2 video-ingangen
Schakelt naar achteruitrijcamera via schakeldraad
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Schermen voor professionele toepassingen
Verschil met particulieren schermen:
-

Aansluitspanning is 10-24V DC (soms tot 32V)
Aansluitmethode van de camera’s
o Schroefbare 4-pin connector met dichting = stevig en beschermd tegen water

Deze schermen zijn leverbaar met 3 of 4 aansluitingen voor camera’s met de 4 pin aansluiting.
Het aantal aansluitingen wordt ook weergegeven aan de rechterkant van de pagina :

Aansluiting aan scherm

Aansluiting aan camera

Iedere stekker geeft een aansluiting aan van dit type weer.
Aansluiten van de “particuliere camera’s” kan via een verloopstekker (artikel 213)
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Artikel 492: professioneel 7 inch scherm met vlakke knoppen
7 inch scherm met aansluiting 12-32V DC
3 camera-ingangen (1waarvan 1 aan de voorkant)

Artikel 310: professioneel 7 inch scherm met 4 camera-aansluitingen
7 inch scherm met aansluiting 12-32V DC
4 camera-ingangen (waarvan 1 aan de voorkant)

Artikel 383: professioneel 7 inch lcd met ingebouwde verdeler 4*4pin model 1
7 inch scherm (zoals scherm 310, maar mogelijkheid om meerdere camera’s gelijktijdig te tonen)
De camera’s kunnen in verschillende modi weergegeven worden: per 1,2,3 of 4 gelijktijdig
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Artikel 516: professionele set 7 inch lcd met ingebouwde draadloze ontvanger en camera
7 inch scherm (zoals scherm 310, maar mogelijkheid om meerdere camera’s draadloos aan te sluiten)
Overschakelen naar de achteruitrijcamera kan automatisch gebeuren via de schakeldraad.
de
Met de video-uitgang kan het beeld ook op een 2 scherm worden weergegeven of opgenomen worden.
Geen bekabelde camera’s aansluitbaar (opgelet: bekabelde uitgang!)
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Camera’s voor particulieren
Opbouw
Artikel 54: richtbare camera met infrarood met ruime hoek (170°)
Toepassing: zeer veelzijdige camera die voor diverse voertuigen kan ingezet worden (bestelwagens, pickups.

Artikel 386: richtbare camera met infrarood op Europese nummerplaathouder (zelfde camera als camera 54, maar in andere
behuizing)
Toepassing: ieder voertuig waar de nummerplaat in het midden van het voertuig staat (personenwagens, bestelwagens met
klep, SUV’s, terreinwagens, … )

Artikel 305:camera op voet met zonneklep
Sony CCD beeldchip voor zeer goed beeld zowel overdag als ’s nachts
Ook verkrijgbaar in CMOS-uitvoering (artikel 113)
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Artikel 309: mini achteruitrijcamera met vleugelbevestiging (180°)
Zeer compacte camera
CMOS-chip van zeer hoge kwaliteit en

Artikel 415: camera met grote beeldhoek (170°) en zeer kleine stekker mannelijke 3.5mm stekker
Gemakkelijke doorvoer door rubbers. De meegeleverde kabel heeft aan 1 zijde een vrouwelijke 3.5mm stekker en aan de
schermzijde een mannelijke RCA (cinch) stekker. Direct koppelbaar dus op de meeste schermen. Camera zelf is NIET richtbaar en
heeft geen infrarood.
Zeer lichtgevoelige Sony beeldchip die zelfs ’s avonds goed beeld geeft.
Stekker aan de camera zelf. Hierop komt
een bijgeleverde kabel (7 of 10 meter) die
eindigt op man RCA voor video
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Inbouw
Artikel 539: minicamera richtbaar (150°)
Zeer dunne stekker (zeer gemakkelijk bij montage).
Wordt geleverd met 7 meter kabel die eindigt op RCA
Toepassing: zeer veelzijdig als voorste camera (NIET ontspiegelbaar), achteruitrijcamera of voor montage onder de spiegels voor
zicht rondom
Boordiameter slecht s19mm

Artikel 205: camera voor inbouw in bumper
Toepassing: veelzijdig, maar voornamelijk in de bumper van personenwagens
Leverbaar in verschillende boordiameters (hierdoor kunnen bestaande camera’s ook vervangen worden)
Leverbaar in verschillende beeldhoeken (van 69° tot 150°)
Vb: Artikel 205
Diameter 28mm lengte 63mm
CCD beeldchip
Hoek: 120°
Ook verkrijgbaar in CMOS beeldchip vb artikel 304
Ook ontspiegelbaar verkrijgbaar (voor bvb camera die vooraan het voertuig geplaatst moet worden)

Artikel 296: camera voor wandmontage (108°)
richtbare camera (beneden/onder)
montage tegen een wand
CCD 108°
met INFRAROOD
68X55mm
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Voertuigspecifieke camera’s
Artikel 731: camera ingebouwd in het derde remlicht van Fiat Ducato, Peugeot Boxer, …

Artikel 536: camera voor oa mercedes sprinter, volkwagen crafter, (overspuitbaar)

Camera’s die nummerplaatverlichting vervangen
Er bestaan voor de meeste wagens camera’s die de nummerplaatverlichting vervangen (ze hebben zelf dan ook wel de
mogelijkheid om de nummerplaat te verlichten)
Op aanvraag want voor ieder type en reeks specifiek (10-tallen modellen beschikbaar).
Sommige camera’s kunnen geleverd worden met de mini stekker aan de camera.
Stekker aan de camera zelf. Hierop komt
een bijgeleverde kabel (7 of 10 meter) die
eindigt op man RCA voor video
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Camera’s voor professionele toepassingen
Artikel 385: zeer robuuste camera met zeer goed nachtzicht en universele hoek (120°) en ontspiegelbaar
Toepassing: vrachtwagens, tractoren, …

Artikel 406: zeer robuuste camera met goed nachtzicht en universele hoek (120°) (compacter dan camera 385)
Toepassing: vrachtwagens, tractoren, …

Artikel 472: bolvormige camera die zeer goed gericht kan worden (120°)
Toepassing: zijcamera of achteruitrijcamera

Artikel 404: dubbele camera: 2 camera’s die in verschillende posities geplaatst kunnen worden
Toepassing: caravans, mobilhomes ,…

Artikel 417: camera voor oa Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, (overspuitbaar)
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Artikel 280: camera met extra kleine hoek 45° voor extra detail (trekt dichterbij)
Toepassing: bvb vrachtwagens met containerhaak om de container vlot aan te pikken

Artikel 473: compacte en robuuste camera met beperkte hoek voor meer detail (69°)

Artikel 308: camera met automatisch beschermklep en ontspiegelbaar
5 pin aansluiting!!!
Verloopstekker naar RCA beschikbaar) En 5pin kabel op 20 meter beschikbaar

Artikel 528: camera met 3 standen: ver, kortbij (achteruitrijstand) en bescherming. ontspiegelbaar
6 pin aansluiting!!!
Verloopkabel naar 2x DC, 2x RCA
Toepassing: vrachtwagen, bus, …
De camera draait zich in 1 van deze 3 standen:
Ver: als het contact op staat en het voertuig niet in achteruit (hoek 90°)

Kortbij: als het contact op staat en het voertuig in achteruit gezet wordt (hoek 45°)

Bescherming: als het contact af staat of als de monitor op een ander kanaal staat
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Accessoires
Kabels voor consument
Kabels met voeding en 2x RCA aansluiting voor beeld en geluid (indien camera deze optie heeft)
Artikel 315: 5 meter
Artikel 316: 10 meter
Artikel 317:15 meter
Artikel 318: 30 meter
Andere lengtes op bestelling bij minimale afname

Kabels voor professioneel gebruik
Kabels met 4 pin schroefbare connector (voeding, beeld en geluid (indien camera deze optie heeft))
Verkrijgbaar in lengtes van 5, 10, 15, 20 meter (andere lengtes op bestelling)
Artikel 208: 5 meter
Artikel 209: 10 meter
Artikel 210:15 meter
Artikel 297: 20 meter
Andere lengtes op bestelling bij minimale afname

Verloopkabels
Artikel 213: man RCA naar 4 pin lcd
1x man RCA video
1x man RCA geluid (als camera dit heeft)
1x man voeding

Artikel 342: 4 pin camera naar man RCA
1x vrouw RCA video
1x vrouw RCA geluid (als camera dit heeft)
1x vrouw voeding
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Kabels voor trailers

Artikel 314: spiraalkabel met 4 pin connector

Spiraalkabel met 2x7 pin connector
Deze kabel is verkrijgbaar voor 1 camera tot 4 camera’s.
Toepassing: opleggers waarop 1 tot maximaal 4 camera’s geïnstalleerd worden.
-7P/12V en 24V spiraal kabel
-TPE kabel 6 x 1.0 + 1 x 1.5 mm²
-spiraal diameter: 50mm
-werklengte spiraal: 3m
-maximale verlenging spiraal: 4.5m
-lengte van de kabels: zie artikel. De eerste maat is die van spiraal naar scherm

Artikel 384 : voor 1 camera op de trailer
10 meter kabel van spiraal naar lcd
20 meter kabel van spiraal naar camera
Aluminium 7-pin stekkers

Artikel 534: voor maximaal 4 camera’s op de trailer
Kabeltjes vanaf de spiraal ca 30cm lang!
Kabels van spiraal naar lcd en spiraal naar camera apart te bestellen.
Zie artikels 208,209,210 en 297
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Bevestigingen scherm particulier
Artikel 358: standaard voet
Maximale belasting: 2.5kg
In de voet zijn gaatjes voorzien zodat de voet op een oppervlak kan geschroefd worden
Dankzij de meegeleverde uitgesneden dubbelzijdige kleefstrook kan de voet ook ergens op gekleefd worden.
Deze voeten worden met 99% van de schermen op voet meegeleverd.

Artikel 357: zuignap om het lcd tegen de voorruit te bevestigen
Dankzij de zuignap met knop kan uw lcd stevig en eenvoudig tegen de voorruit bevestigd worden.
Snelle en eenvoudige montage en demontage zodat het lcd niet altijd in het zicht hoeft te blijven staan.
Maximale belasting: 2kg

Artikel 219: universele lcd steun (tegen plafond, aan de zijkant van uw radio, tegen de console)
Verstelbaar: 0-360° dankzij kogelgewricht
Maximale belasting: 2.5kg
Sluitkracht: 6 kg
Absorbtiekracht: 20-25kg

Artikel 359: montage op de verwarmingsroosters
Verstelbaar: 0-360° dankzij kogelgewricht
Sluitkracht: 4 kg
Maximale belasting: 2,5 kg
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Lcd steunen voor hoofdsteun
Artikel 235:bevestiging op de buisjes van de originele hoofdsteun model 1
Lengte van de sleuven: 70mm
Maximale belasting: 2kg
Geschikt voor hoofdsteunen met afstand tussen de buisjes van maximaal 238mm

Artikel 422: bevestiging op de buisjes van de originele hoofdsteun model 2
Geschikt voor hoofdsteunen met afstand tussen de buisjes van 90 tot 170mm
Kan links en rechts draaien over 180°
Maximale belasting: 2.5kg
Gewicht: 0.235kg

Artikel 223: bevestiging tussen de 2 voorste zetels
Geschikt voor hoofdsteunen met afstand tussen de buisjes van max 205mm
Kan in alle richtingen verdraaien
Maximale belasting 3kg
Gewicht: 0.235kg
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Professionele steunen
Voet of beugel
Standaard meegeleverd met scherm nr 310, 350 en 383)

Inbouwkader
Standaard meegeleverd met scherm nr 310

Artikel 515:installatie tegen de hemel

Artikel ophangbeugel voor buis
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Artikel 518: magneet met schroefdraad bekleed met rubber
De camera wordt bevestigd op de voet met boutjes. De magneetvoet wordt dan op een metalen ondergrond bevestigd.
Ideaal voor het testen van de plaats waar de camera moet komen of tijdelijke of moeilijke (moeilijk te boren basismateriaal)
bevestiging van een (draadloze) camera.
Compatibel met camera’s: 305, 311, 341, 385, 406,camera van artikel 516
Deze voet werd onderworpen aan volgende test:
4.1.2.4 van ISO16750-3 voor vibratie test.
Resultaat: bleef op zijn plaats gedurende 8 uren bij 27.8m/s².
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Andere artikelen
Led-logo verlichting met logo van de wagen voor vele automerken

Opname van rit tijdens het rijden
Verschillende modellen mogelijk

Videokaart om camera weer te geven op de originele navigatie
Hiermee kunnen we video-ingangen maken op het OEM navigatiesysteem.
Hiervan kan er 1 actief gemaakt worden en als master behandeld worden voor het weergeven van de achteruitrijcamera.
Overige ingang kan bvb gebruikt worden om het beeld in een paardentrailer weer te geven.
Gezien de vaak complexe installatie is het niet aan te raden dit product zelf te plaatsen, maar door ons te laten plaatsen.
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Artikel 529: achteruitrijsensoren op strip met display
Sensor die aan de binnenkant van de bumper gekleefd wordt (enkel voor kunststof bumpers).
Voordeel: geen gaten te boren en geen “dode hoeken” omdat de strip over de hele breedte van de bumper detecteert.
Opgelet: deze sensoren detecteren enkel indien de wagen en het object tov elkaar bewegen (in tegenstelling met de klassieke
sensoren)

Opgelet: ervaring heeft uitgewezen dat dit systeem niet compatibel is met een aantal terreinwagens en bestelwagens: Mazda
Pickup | Mitsubishi L200 | Nissan Pathfinder (met reservewiel) | Nissan Navara | Toyota Rav 4 (pre 2006) | Audi A4 (2006) | Fiat
Doblò | Isuzu D-Max | VW T5 California | volkswagen amarok | Nissan Primastar | Jeep Cherokee (met reservewiel) |Jeep
Wrangler | Peugeot Partner Tepee | Mitsubishi Pajero | Mercedes ML 2002| VW Caddy | Hyundai H1 | Fiat Ducato | Land
Rover Discovery 2 | Land Rover Defender |
Artikel 531: sensoren op strip met beeper
Zoals artikel 529, maar dan enkel met een beeper en geen display

Verloopkabels voor installatie radio en bluetooth in de wagen
Verloop van wagen naar ISO bvb om standaard radio in te bouwen
Verloop van auto naar bluetooth (bvb parrot) en terug naar originele radio
Inbouwkaders voor autoradio’s
Voor een goede integratie en bevestiging van een “standaard” radio of navigatie in de wagen.
Stuurwieladapters
Bij het installeren van een “standaard” radio of navigatie gaat vaak de stuurwielbediening of een deel van de intelligentie van de
radio verloren (bvb bij Amerikaanse voertuigen).
Met deze adapters kan de achteraf geïnstalleerde installatie geïntegreerd worden in de wagen.
CANBUS-adapters
Om signalen uit het CANBUS-systeem te halen (bvb geschakelde voeding, snelheidssignaal,…).
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