
Product informatie

Condensvorming in schijnwerpers en achterlichten

Beslagen lampglazen

Dit probleem duidt niet noodzakelijkerwijs op een storing. Als het lampglas beslagen 
is, dient het verlichtingstechnische lichtuitvalsvlak bij ingeschakelde gloeilamp of an-
dere lichtbron binnen een bepaalde tijd droog te zijn. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk 
van de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Dit proces is volledig 
in overeenstemming met natuurkundige wetten en kan technisch gezien geen kwaad, 
omdat de refl ector is beschermd tegen invloeden van dauw.

Door de gloeilamp in te schakelen, wordt de lucht in de lamp verwarmd. De stan-
daard ventilatievoorziening zorgt er voor dat de zich uitzettende warme lucht ont-
snapt. Na het uitschakelen van de lamp koelt de lucht in de lamp weer langzaam af. 
Hierdoor wordt er vochtige buitenlucht in de lamp “gezogen” en dit zorgt voor con-
densvorming op het glas. In koude en natte perioden met relatieve hoge luchtvochtig-
heid of met sterke temperatuurschommelingen doet dit fenomeen zich veel sterker 
voor dan normaal.

U zult dit ook kunnen vaststellen aan de binnenkant van uw autoruiten die dan be-
hoorlijk beslagen zijn. U dient al over een goede ventilator en verwarming te beschik-
ken om deze aanslag binnen een redelijke periode weg te krijgen. Vaak dient er zelfs 
met een doek te worden gewreven.

Belangrijk is ook dat er geen standaard ventilatie-, ontluchtings- of afwateringsvoor-
zieningen van de lampen (die bestaan er in vele gedaantes) door de klant eigenhan-
dig worden “dicht gekit”, want dan kan de condens in de vorm van zich uitzettende 
warme lucht nergens ontsnappen. Want het water loopt niet van buitenaf de lamp in, 
maar vochtige buitenlucht wordt door boven omschreven natuurlijk fenomeen naar 
binnen gezogen en in condens of waterdruppels getransformeerd. Bij afzonderlijk 
gemonteerde verstralers of mistlampen dient er ook op gelet te worden dat een 
eventueel aanwezige afwateringsvoorziening, die meestal aan de onderkant van de 
behuizing zit, niet dichtgeslibd is of aan de verkeerde kant zit.

Door omgevingsinvloeden zoals zon/schaduw, wind, verschillende warme of relatief 
koele zones onder de motorkap links of rechts, boven of onder, kan het voorkomen 
dat de linker of rechter lamp wel condensvorming vertoont en de andere kant niet of 
veel minder.

NOGMAALS, CONDENS IS EN BLIJFT EEN NATUURLIJK FENOMEEN!
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