
Scan de QR-code en plaats uw smartphone hier.

ZAL DE TECHNOLOGIE OOIT  
GEVOELENS HEBBEN?

ELEKTRONICA
KLAAR VOOR  
DE TOEKOMST



Met HELLA en HELLA Gutmann Solutions komen OE-competentie en diagnose samen.
 ➔ Onafhankelijke werkplaatsen profiteren van de expertise op het gebied van originele uitrusting en het omvangrijke 

elektronica-aanbod van HELLA.
 ➔ Met professionele werkplaatsuitrusting en diagnosetools van HELLA Gutmann Solutions kan iedere aandrijving en 

ieder hulpsysteem worden onderhouden.
 ➔ Grote reparatie-knowhow voor werkplaatsen, zodat auto's sneller teruggebracht kunnen worden op de weg.

UIT PASSIE VOOR ELEKTRONICA
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Voor professionele werkplaatskennis, 
actuele reparatietips en gedegen 
diagnostische kennis  
– ga naar HELLA TECH WORLD.
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OE-COMPETENTIE

TRANSFER NAAR 
DE AFTERMARKET

De onafhankelijke onderdelenmarkt profiteert in het bijzonder van 
de jarenlange expertise van HELLA op het gebied van originele 
uitrusting. HELLA is op dit gebied namelijk een van de toon- 

aangevende leveranciers met een omvangrijk assortiment 
innovatieve elektronicaproducten met een kwaliteit die het 
vertrouwen heeft van vele autofabrikanten over de gehele wereld. 

 ➔ Markt- en technologieleider  
op het gebied van 
gaspedaalsensoren

 ➔ 98 artikelen voorzien in 55% van het  
wagenpark → marktleider

 ➔ Al meer dan 175 miljoen gaspedaal- 
sensoren ingebouwd

 ➔ Meer dan 10 jaar ervaring met de  
ontwikkeling en productie van  
elektrische vacuümpompen

 ➔ HELLA is de enige aanbieder van IAM 

 ➔ Pionier op het gebied van 24 GHz-
radar

 ➔ Als eerst op de markt met een 24 
GHz radar voor de achterkant van 
voertuigen

 ➔ Succesvolle productie met meer dan 
120 series bij 15 OEM's en meer dan 
13 miljoen verkochte sensoren

 ➔ Wereldwijd marktleider met meer dan  
50 miljoen sensoren op de markt

 ➔ Jaarlijks volume van meer dan 11 miljoen 
oliesensoren

 ➔ Meer dan 17 jaar ervaring op het gebied van 
motoroliebewaking en sensortoepassingen

 ➔ Toonaangevende toeleverancier
 ➔ Ervaren producent met 20 miljoen 

geproduceerde sleutels per jaar voor meer 
dan 10 OEM's

 ➔ Productie van meer dan 100 
miljoen relais in de eigen 
fabrieken per jaar, met een van de 
laagste uitvalpercentages van de 
gehele branche

 ➔ HELLA is al sinds 1999 marktleider
 ➔ Productie van 11 miljoen  

regen-lichtsensoren per jaar
 ➔ Productielocaties over de gehele 

wereld

 ➔ Meer dan 30 miljoen IBS'en geïnstalleerd 
sinds 2000
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ELEKTRONICA EN ELEKTRA VAN HELLA
WAAROM?



Scan de QR-code en ervaar 
hoe HELLA is uitgerust voor de 
toekomst van de elektronica!

Radarsensoren worden gebruikt voor 
afstandsmetingen in verschillende 
bestuurdersassistentiesystemen aan 
de voor- en achterkant van het voertuig. 

HELLA 24 GHZ-RADARSENSOREN
HELLA produceert al meer dan tien jaar radarsensoren voor de 
24 GHz-smalband. Al in 2005 startte HELLA met de serieproductie 
van de eerste generatie 24 GHz-radarsensoren. De sensoren zijn 
geschikt voor de inmiddels overal gebruikte standaardfuncties 
zoals dodehoekdetectie, rijstrookwisselassistent en ondersteuning 
voor achterwaarts uitparkeren. 
 
De radarsensor meet en analyseert de informatie over de snelheid, 
hoek en afstand van objecten tot op 70 meter achter het voertuig. 
Sinds de eerste generatie sensoren wordt hierbij gebruik gemaakt 
van de modulatiemethode LFMSK (Linear Frequency Modulation 
Shift Keying). Met behulp van deze methode kunnen de afstand en 
relatieve snelheid van meerdere doelen worden gemeten en 
bepaald met slechts één signaal, waarvan de frequentie in de loop 
van de tijd verandert.
 
Voor de radarsensoren van de derde generatie wordt een 
geavanceerde FM-variant gebruikt, waarbij de 
modulatiebandbreedte is beperkt tot max. 200 MHz. Het systeem 
werkt met een gemiddeld zendvermogen van 13 dBm (EIRP) in de 
frequentieband tussen 24,05 en 24,25 GHz. De hieruit 
voortvloeiende ruimtelijke resolutie van 0,75 m is geschikt voor de 
gerealiseerde achterwaarts gerichte functies.  
Voor de bepaling van de hoek wordt de monopulsmethode 
gebruikt. Het systeem voert op basis van specifieke 
signaalverwerkingsmethoden een fasevergelijking uit van de 
radarreflecties op de verschillende ontvangstvertakkingen.
 

In de radarsensoren van de vierde generatie is er nog een 
veiligheidsfunctie geïntegreerd: de uitstapassistent. Hiermee 
kunnen gevaarlijke situaties zoals passerende voertuigen vóór het 
uitstappen worden gedetecteerd en aan de inzittenden worden 
gemeld. 

Wanneer moeten radarsensoren worden vervangen?
 ➔ Na mechanische schade, bijv. na een ongeval
 ➔ Bij uitval van de bestuurdersassistentiesystemen 

door interne kortsluiting, contactfouten in de 
aansluitingen, het ontbreken van de 
voedingsspanning of van een aardverbinding. 
 
Ook de betreffende storingsoorzaak moet  
worden geëlimineerd.



Dodehoekbewaking  
Deze functie bewaakt het gebied dat 
zich in de dode hoek van de bestuurder 
bevindt en waarschuwt de bestuurder 
voor gevaarlijke situaties bij het 
wisselen van rijstrook. De sensor werkt 
in de onmiddellijke nabijheid.

Rijstrookwisselassistent
De rijstrookwisselassistent creëert 
veilige rijomstandigheden door de 
bestuurder te waarschuwen dat het 
wisselen van rijstrook gevaarlijk kan 
zijn. Een waarschuwingsafstand van 70 
meter geeft de bestuurder voldoende 
tijd om het wisselen van rijstrook op tijd 
af te kunnen breken. Dit maakt het 
rijden op de snelweg bijzonder veilig.

Precrash-systeem achterzijde
Het precrash-systeem voor de 
achterzijde observeert van achteren 
naderende voertuigen en activeert bij 
acuut gevaar voor een botsing 
veiligheidsmaatregelen zoals airbag, 
autogordels, etc.

Uitparkeerassistent
De uitparkeerassistent waarschuwt de 
bestuurder bij het uitparkeren voor 
naderende voertuigen. De functie wordt 
geactiveerd door de achteruitversnelling 
en is gebaseerd op de zijkantregistratie 
van de radarsensor.

Voertuig-uitstapassistent 
De voertuig-uitstapassistent bewaakt 
het gebied links en rechts van de 
voertuigdeuren, zowel aan de 
bestuurders- als aan de bijrijderszijde 
en zowel voor als achter. De functie 
waarschuwt inzittenden, wanneer de 
deur niet veilig kan worden geopend.

DE OPBOUW VAN EEN RADARSENSOR
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Afschermingslichaam Onderste deel behuizing

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Afhankelijk van de sensorgeneratie kunnen de volgende toepassingen worden geïntegreerd:



DE WERELD VAN 
ELEKTRONICA.

OE COMPETENTIE VAN HELLA  
GECOMBINEERD MET DIAGNOSE ERVARING 
VAN HELLA GUTMANN SOLUTIONS VOOR 
DIVERSE SNELLE EN RENDABELE WERKPLAATS 
OPLOSSINGEN.
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