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Technische informatie  

 

Lampglas-reinigingssystemen  
  
Algemeen:  
 
Mensen die veel met de auto onderweg zijn, kennen deze 
situatie. Door vuile koplampen wordt de rijbaan nog maar 
onvoldoende verlicht. Veelvuldig met de hand schoonmaken, 
wordt dan een verplichting. Maar reeds na enige tijd op de 
weg raken de koplampen al snel weer vervuild door 
opwaaiende vuildeeltjes van andere voertuigen. Dit leidt niet 
alleen tot een verminderde lichtopbrengst, maar ook tot 
verblinding van het tegemoetkomende verkeer.  
 
De invloed van vervuilde koplampen op de veiligheid bij het 
rijden kan als volgt worden geïllustreerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Constructie en functioneren:  
 
Een compleet Hella-reinigingssysteem bestaat uit de 
volgende componenten: 
 

• Wervelkamersproeiers met verschillende 
waterverdelingen in stationaire of telescopisch 
uitschuifbare sproeierinstallaties. 

 

Verstrooiing en absorptie 
van de lichtstralen door 
vuildeeltjes 

Schone koplamp: max. zicht, geen verblinding 

Vuile koplamp: gering zicht, ernstige verblinding 
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Technische informatie  

 

• Schakelkleppen / centrale klep. 

• Slangengroep met aansluitsysteem. 

• Waterreservoir met centrifugaalpomp. 

• Aansturing: elektronisch regelapparaat of relais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Regelapparaat                          2  Waterreservoir met pomp
3  Sproeiers/telescoopsproeiers   4  T-stuk of centrale klep 
 
Over het algemeen wordt het lampglas-reinigingssysteem 
aangestuurd in combinatie met de reinigingsinstallatie van de 
voorruit. Steeds wanneer de voorruit door de bestuurder 
wordt gewassen, worden tevens automatisch de koplampen 
gereinigd. Deze koppeling vindt alleen plaats wanneer het 
licht is ingeschakeld. 
Wanneer de centrifugaalpomp wordt aangestuurd, drukt deze 
het water in een cilinder waarvan de zuiger met de hierop 
geplaatste sproeierkop tegen een drukveer beweegt en de 
sproeiers in de werkpositie brengt. Tot de werkpositie is 
bereikt, zorgt een klep ervoor dat eerst alleen de beweging 
wordt uitgevoerd, zonder dat water voor het reinigen uit de 
sproeiers kan ontsnappen. Wanneer de werkpositie is 
bereikt, gaat de klep open en sproeit het water op de 
koplamp. Na het uitschakelen van de pomp drijft de 
terughaalveer de zuiger weer in de ruststand. Een wasimpuls 
duurt bij stationaire sproeiers ca. 0,5 sec. en bij 
telescoopsproeiers (in verband met de uitschuiftijd) ca. 
0,8 sec. 
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Storingsoorzaken:  
 

• Centrifugaalpomp draait niet 

• Lekke slang 

• Verstopte of defecte klep 

• Verstopte sproeier 

• Beschadigde telescooparm 

 

  
Storingsdiagnose:   
 

• Wanneer bij het inschakelen van de wasfunctie de 
centrifugaalpomp niet draait (duidelijk hoorbaar 
bedrijfsgeluid), dan moet de stroomvoorziening 
inclusief de zekering worden gecontroleerd.  

 
Wanneer de watersproeikegel bij een functionerende pomp 
slechts eenzijdig of zeer zwak is, dan zijn de mogelijke 
oorzaken als volgt: 
 

• Polen van de motorpomp zijn mogelijk omgekeerd: 
Polen controleren, aangezien centrifugaalpompen in 
beide looprichtingen werken, alleen het hydraulische 
vermogen is verschillend. 

• Systeem is niet ontlucht: Systeem ontluchten door 
dit zonder pauze meermaals in te schakelen. 

• Slang is geknikt of lek: Ligging van de slang 
controleren en eventueel veranderen.  Lekkages 
dichten resp. slang repareren. 

• Sproeiers of kleppen zijn verstopt: Het systeem 
uitspoelen om vervuilingen te verwijderen.  

• Componenten zijn bevroren: De hoeveelheid 
antivriesmiddel verhogen. De componenten gaan door 
bevriezing echter niet kapot. 

 

  
 


