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Technische informatie  

 

Lampen om overdag te rijden 
  
Algemeen  
Om nog meer veiligheid te bieden is er een nieuwigheid, 
enkel in het Hella gamma verkrijgbaar, namelijk lampen om 
overdag te rijden. Dankzij deze lampen is een betere 
herkenbaarheid overdag mogelijk. Universele lampen om 
overdag te rijden (Art. Nr.: 2PT 008 362-801) zijn geschikt om 
naderhand in alle voertuigtypes geïnstalleerd te worden. Zij 
kunnen eenvoudig en zeer snel gemonteerd worden, zoals 
bijvoorbeeld mistlampen. Voor een nóg snellere en 
eenvoudigere montage is er een plugbevestiging voorzien  
(Art. Nr.: 8HG 145 283 – 801). 
 

 

  

Werking  
Het licht om overdag te rijden is een zelfstandige 
verlichtinginrichting die enkel mag werken wanneer de 
normale verlichting van het voertuig uitgeschakeld is. 
Lampen om overdag te rijden hebben door het gebruik van 
12Volt 6Watt halogeen gloeilampen een hoog 
verlichtingsvermogen bij een zeer geringe 
vermogensopname. De spanningsverzorging gebeurt via een 
relaisschakeling. De aansluiting moet zodanig gebeuren dat 
het licht om overdag te rijden uitgaat van zodra het standlicht 
aangeschakeld wordt.  Dit wordt door de aansluiting van het 
massacontact van het relais op klem 58  (standlicht) 
verzekerd ( zie Afbeelding 1). De lampen om overdag te 
rijden kunnen rechtstreeks via de ontsteking of met een extra 
schakelaar (Afbeelding 2) aangeschakeld worden, 
naargelang het type van aansluiting. Om een foutieve 
werking van de verlichting of een ontlading van de batterij te 
vermijden is een blokkeringdiode in de schakelleiding van het 
relais gemonteerd.  De lampen om overdag te rijden kunnen 
in hangende of staande positie, op of onder de stootdemper 
gemonteerd worden (Afbeelding 3). Een gedetailleerd 
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aansluit- en montageplan is bij de verpakking gevoegd. Voor 
de montage in 24 Volt boordnetwerken moet een 
spanningsreductietoestel gebruikt worden.  
 
 
 

 

Effecten in geval van een defect  
Een defect of een slechte werking van deze lampen kan op 
de volgende wijze opgemerkt worden: 
 

• Totale uitval van de lampen 
• De lampen lichten op ondanks het feit dat de 

verlichting van het voertuig aangeschakeld is 
• Uitval van een gloeilamp  

 
Oorzaken voor het defect van deze lampen: 
 

• Ontbrekende spannings- of massaverzorging  
• Leidingonderbrekingen  
• Leidingkortsluitingen 
• Defecte gloeilampen 

 

  
Zoeken naar fouten  
 
Bij het zoeken naar fouten moeten de volgende stappen in 
acht genomen worden: 
 

1. Wanneer één lamp uitvalt: 
• De aansluitingen op corrosie en een correct zit 

controleren 
• De massa-aansluiting controleren 
• De spanningsverzorging controleren 
• De gloeilamp controleren  

 
2. Wanner beide lampen uitvallen: 

• De spanningsverzorging van het relais 
controleren 
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• De massa-aansluitingen van de lampen 
controleren 

• De spanningsverzorging naar het relais 
controleren 

• De massa-aansluiting van het relais controleren 
• De spanningsverzorging van de 

schakelstroomkringloop, hetzij van de 
schakelaar, hetzij van de ontsteking, 
controleren 

• De gloeilampen controleren  
 


