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Technische informatie 

A  
Behuizing voor achteruitrijcamera’s 
   

Algemene informatie   

 
Enige tijd geleden heeft Hella twee achteruitrijcamerasystemen op 
de markt gebracht. Het verzoek kwam echter om de 
achteruitrijcamerasystemen te integreren in een lichtfunctie of 
behuizing.  
Om een betere integratie van de achteruitrijcamera RVC-1 en het 
achteruitrijcamerasysteem RVS-1 aan de achterzijde van het 
voertuig mogelijk te maken, heeft Hella twee behuizingen 
ontwikkeld: een aanbouwbehuizing waarin de achteruitrijcamera 
kan worden geïntegreerd en een behuizing voor de 
achteruitrijcamera en een LED-remlicht.  
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Technische informatie 

 
De achteruitrijcamera met de behuizingen en het LED-
remlicht is geschikt voor alle voertuigen met 12V-
voeding. Voor 24V-toepassingen is een 
spanningsreductieapparaat nodig. 
 

Artikelnummer Beschrijving 
9BG 169 974-001 Opbouwbehuizing voor 

achteruitrijcamera 
9BG 169 975-001 Opbouwbehuizing voor 

achteruitrijcamera en 
veiligheidsremlicht 

Benodigde 
toebehoren 

 
2DA 343 800-001 LED-remlicht 
5BD 009 690-001 Achteruitrijcameraset  
5BD 166 175-001 Achteruitrijcamera 

Productkenmerken en voordelen   

 
De twee achteruitrijcamerabehuizingen bieden de klant voor het 
eerst de mogelijkheid om de achteruitrijcamera te combineren met 
een speciaal op zijn wensen afgestemde behuizing. 
De ontwikkelde behuizingen passen in het design van de achterkant 
van moderne campers of bussen en worden niet, zoals bij 
achteruitrijcamera’s vaak het geval is, als vreemd voorwerp gezien.  
Zij zorgen er bovendien voor dat de camera filmt onder een hoek 
van 45°, waardoor de achteruitrijcamera een optimale gezichtshoek 
biedt. 
Beide behuizingen zijn geproduceerd van grijs ABS-kunststof en 
kunnen in diverse kleuren worden gelakt – nog een voordeel voor 
onopvallende integratie in de achterzijde van het voertuig. 
 
De behuizing van het veiligheidsremlicht heeft dezelfde 
montagepunten als het bekende remlichthuis 2DA 008 136-031. Dit 
huis en het remlicht met gloeilamp kan probleemloos worden 
vervangen door het remlichthuis voor de achteruitrijcamera. Een 
ander voordeel is de toepassing van LED-techniek. 
Voertuigproducenten die het oude remlicht gebruiken, kunnen 
overstappen naar de nieuwe behuizing met LED-remlicht en 
achteruitrijcamera zonder de montagepunten te hoeven aanpassen 
of deze als extra of accessoire aan te bieden. 
Beide behuizingen zijn geschikt voor montage van de Hella 
achteruitrijcamera RVC-1 / RVS-1. 
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Technische informatie 

 
Remlicht en achteruitrijcamera worden niet meegeleverd. Door de 
vele verschillende montagemogelijkheden van de 
aanbouwbehuizing wordt bovendien het montagemateriaal niet 
meegeleverd. Het materiaal dat nodig is om de achteruitrijcamera in 
de behuizingen te monteren, wordt bij de achteruitrijcamera resp. 
achteruitrijcamerasets meegeleverd. 
 
 
 


