PRODUCT INFORMATIE

OPS

Overload Protection Systems (OPS) is een jonge, snelgroeiende organisatie met een passie voor veiligheid in het verkeer voor
voertuigen met een maximum bruto voertuiggewicht (GVW) van 7,5 ton. Het bedrijf is gevestigd in Varsseveld (Nederland) en heeft al
een aantal jaren ervaring met het ontwikkelen, testen en leveren van systemen die de bestuurder van een voertuig door middel van
een lcd-scherm en/of een intelligente led-schakelaar zowel rijdend als bij stilstand inzicht geeft in de betreffende aslasten van zijn
voertuig.

WAAROM EEN OPS-SYSTEEM?

De lading van een voertuig kent een grote variëteit, zowel in gewicht als in volume, waardoor het voor de bestuurder van een voertuig
vaak moeilijk te bepalen is wanneer hij niet meer mag laden. Het geladen gewicht is optisch lastig of onmogelijk in te schatten.
Overbelading ligt op de loer en de mogelijke financiële gevolgen zijn groot.

ONZE MISSIE

VEILIGHEID

Wij streven ernaar om het rendement van een voertuig binnen de kaders van veiligheid en wetgeving te maximaliseren door
de risico’s van overbelading te minimaliseren.

Overbelading heeft een negatieve invloed op de
bestuurbaarheid en de remcapaciteit van een voertuig.
Een voertuig dat 10% overbeladen is, heeft 7,4 meter
meer remweg nodig bij een snelheid van 100 km/h. Dit
kan het verschil maken tussen een bijna-ongeluk of een
fataal ongeval.

ONZE VISIE

Wij streven naar meer veiligheid op de wegen door voertuigen die op de juiste wijze zijn beladen en naar lagere kosten door
het juiste gebruik van voertuigen.

JURIDISCHE ASPECTEN

Als bij de voertuigcontrole blijkt dat een voertuig met bijvoorbeeld een maximum bruto voertuiggewicht (GVW) van 3,5 ton overbeladen
is, kan dit vier bekeuringen opleveren:
Voertuig voldoet niet meer aan de wettelijke eisen
Vaak heeft de bestuurder geen rijbewijs voor de zwaardere voertuigklasse
Economisch delict
Milieudelict
Vooral de laatst genoemde bekeuring kan zeer kostbaar zijn en juridische consequenties hebben voor zowel de eigenaar van het
voertuig als voor de bestuurder ervan.

VERZEKERING

Omdat het wettelijk verboden is om uw voertuig te overbeladen, kan uw verzekeraar terecht weigeren uw schade te vergoeden.
Daarmee lopen de voertuigeigenaar en de bestuurder het risico om hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor alle kosten bij een
eventueel ongeval.

ZELF SAMENSTELLEN

Als klant kunt u de samenstelling van het systeem zelf bepalen door de gewenste combinatie van lcd-schermen en led-schakelaars te
kiezen. Het is gebruikelijk om de lcd-schermen en/of led-schakelaars op de volgende plaatsen te monteren:
Dashboard
Laadruimte bij de schuifdeur aan de zijkant

Laadruimte bij de achterdeuren/achterklep

LCD-SCHERM

Het lcd-scherm geeft informatie over het naderen of overschrijden van de maximale aslast en activeert een zoemer zodra de
maximale aslast overschreden is. Middels de touchscreen op het lcd-scherm kan de zoemer gedeactiveerd worden. Als het voertuig
overbeladen blijft, dan zal de zoemer bij elke start weer geactiveerd worden.
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OPS – HET SYSTEEM

Toegangsmenu
As 1 (%)
As 2 (%)
Maximum bruto voertuiggewicht (GVW) (kg)
Indicator maximum bruto voertuiggewicht (GVW)
Zoemer aan/uit
Contactsignaal
Bewegingsindicator

In het Overload Protection System zijn de volgende componenten geïntegreerd:
Elektronische regeleenheid ASCU
Lcd-scherm met zoemer
Intelligente led-schakelaar
Hoogtesensoren met draadstangen
Kabelboom
Bevestigingsmateriaal voor de set
Merkspecifieke bevestigingssteuntjes
Montagesteun voor de regeleenheid
Het Overload Protection System meet met behulp van de hoogtesensoren op elke as (twee per as – links en rechts) de invering
van het veersysteem en zet de meetwaarden om in een elektronisch signaal voor de regeleenheid (ASCU). De ASCU verzamelt en
verwerkt de gegevens van alle vier de hoogtesensoren. De meetgegevens worden door middel van een lcd-scherm en/of intelligente
led-schakelaar naar de bestuurder gecommuniceerd.
Door vooraf de veerconstante van de vering te bepalen en deze om te zetten in een elektronisch signaal, kan een enorme
nauwkeurigheid worden bereikt in de output van het systeem.
Na de montage van het systeem wordt het voertuig zowel onbeladen als beladen gekalibreerd. Hierdoor kan een uitzonderlijk goede
meetnauwkeurigheid (afwijking ≥ 2%) worden bereikt.

INTELLIGENTE LED-SCHAKELAAR

De intelligente led-schakelaar geeft de volgende waarschuwingen:
Led uit: voertuig is beladen binnen de toleranties.
Led knippert rood: gewicht op één as of op beide assen nadert het maximale asgewicht (95%) en/of het maximum bruto
voertuiggewicht (GVW) in kg is overschreden.
Rood: voertuig is overbeladen op één as of op beide assen. Tevens gaat de zoemer af. Het geluid van de zoemer kan
uitgeschakeld worden door de led-schakelaar te bedienen. Als het voertuig overbeladen blijft, dan zal de zoemer bij elke start
weer geactiveerd worden.
Elke activiteit van de led-schakelaar en elke handmatige ingreep van de bestuurder wordt geregistreerd in het systeem.

WAAROM OPS?

OPS ontwikkelt en produceert de systemen in eigen beheer overeenkomstig de geldende productienormen (zoals ISO 9002).
Het OPS-systeem geeft als het voertuig rijdt en als het stilstaat de aslasten in de cabine en/of de laadruimte weer.
Het OPS-systeem is in vergelijking met andere systemen aanzienlijk nauwkeuriger. De meetwaarden van het OPS-systeem
hebben een nauwkeurigheid met een afwijking van slechts 2% (door middel van kalibratie is zelfs een afwijking van slechts
1% mogelijk).
Het systeem is zelf samen te stellen door bijvoorbeeld intelligente led-schakelaars en lcd-scherm(en) met elkaar te combineren.
Het OPS-systeem wordt zonder las-, boor- of slijpwerkzaamheden naast het bestaande veersysteem ingebouwd.
Het OPS-systeem is voorzien van een eigen service-/diagnosesysteem dat op afstand uitgelezen kan worden.

VOORDELEN VAN EEN OPS-SYSTEEM

Lagere onderhoudskosten door minder slijtage aan het voertuig.
Lager brandstofverbruik en dus lagere brandstofkosten.
Meer veiligheid voor de bestuurder en andere verkeersdeelnemers.
Voorkomen van kosten voor bekeuringen en schade die niet door de verzekeraar gedekt worden.
Indicator voor “restlading”.
Altijd real-time informatie over de aslasten.
Door het slimme OPS-systeem hoeft de bestuurder geen kennis van en gevoel voor het laadvermogen (de toegestane
aslasten van het voertuig) te hebben.
Het OPS-systeem is eenvoudig te koppelen aan bijvoorbeeld het wagenparkbeheersysteem.
Voorkomen van erg kostbare sancties op het gelijktijdig overtreden van verschillende wetten.

BESCHIKBARE OPS-SYSTEMEN

OPS heeft voor de volgende lichte bedrijfswagens met een maximum bruto voertuiggewicht (GVW) van 1,5 tot 7,5 ton een systeem
beschikbaar:

MERK

TYPE

Citroën
Mercedes-Benz
Nissan
Opel/Vauxhall
Peugeot
Renault
Toyota

Jumpy
Sprinter RWD
NV400
Movano
Expert
Master
ProAce

Volkswagen
Mercedes-Benz

Transporter T5/T6*
Sprinter DRW*

BOUWJAAR
2018 – nu
2010 – nu
2010 – nu
2010 – nu

GVW
2900 – 3100 kg
3500 kg
3500 kg
3500 kg
2900 – 3100 kg
3500 kg
2900 – 3100 kg

2003 – nu
2018 – nu

* Sets voor de Volkswagen Transporter T5/T6 en Mercedes-Benz Sprinter DRW zijn momenteel in ontwikkeling en vanaf het vierde kwartaal van 2018 leverbaar.

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie over de OPS-systemen en beschikbare sets op onze website: www.overloadprotectionsystems.com
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