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Technische informatie  

 

Xenon lampen 
  
  
Indien men in plaats van de wolfraam draad, zoals in een 
normale gloeilamp, een gas gebruikt dat door de elektrische 
stroom aangezet wordt om op te lichten, dan spreekt men 
van gasontladingslampen. Dit soort lamp is met gas en 
metaaldampen gevuld. Het mengsel wordt door de 
elektrische stroom die door de lamp stroomt geactiveerd. 
Het voordeel is een lichtvermogen dat bijna gelijk is aan het 
daglicht, tezamen met 30% minder stroomverbruik 
(vermogensopname: 35 Watt) in vergelijking met de 
traditionele gloeilamp. Xenon lampen onderscheiden zich in 2 
types met de volgende benamingen:  
D2R =Xenon lampen voor reflectiesystemen (bv. DB W210) 
D2S =Xenon lampen voor projectiesystemen (bv. BMW 5er) 
 
Wanneer xenon koplampen of xenon lampen vervangen 
moeten worden, moet rekening gehouden worden met enkele 
fundamentele maatregelen. 

• Xenon koplampen hebben voor de ontsteking een 
hoogspanning nodig, en daarom moet, vooraleer aan 
de koplamp te werken, in elk geval de stekker voor de 
spanningsverzorging van het voorschakeltoestel 
afgetrokken worden. 

 
• Wanneer een nieuwe xenon lamp ingezet wordt moet 

mag de glazen kolf niet aangeraakt worden, aangezien 
de vingerafdrukken inbranden en troebelheid ontstaat. 

 
• Let erop dat de lampenstekker van het 

voorschakeltoestel correct ingestoken is. Indien dit niet 
het geval is kan het bij het aanschakelen tot een 
vonkoverslag komen die de stekker vernietigt (de 
stekker en het voorschakeltoestel vormen een geheel 
en moeten volledig vervangen worden). 
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• Wanneer de lampen vervangen moeten worden 
moeten veiligheidshandschoenen en een 
veiligheidsbril gedragen worden, aangezien de xenon 
lampen onder zeer hoge druk staan. 

 
• Wanneer een defecte xenon koplamp vervangen 

wordt, moet ook de xenon lamp in de intacte koplamp 
vervangen worden om licht- en kleine 
kleurverschuivingen te vermijden. Wanneer u enkel 
een xenon lamp vervangt moet u verzekeren dat enkel 
lampen van dezelfde fabrikant gebruikt worden. 

 
• Controleer na elke vervanging van de lamp met een 

speciaal hiervoor voorzien toestel de instelling van de 
koplampen. Neem daarbij de bedrijfshandleiding in 
acht met betrekking tot de automatische regeling van 
de lichtbreedte.   

Belangrijke opmerking: 
Wanneer een xenon lamp in een gesloten ruimte (atelier) 
kapot gaat moet de ruimte gedurende 20 minuten verlaten en 
ontlucht worden, om een gevaar voor de gezondheid door 
giftige gassen te vermijden. 
Xenon lampen zijn speciale afval en moeten op vakkundige 
wijze verwijderd worden. Indien de lamp defect is, maar de 
glazen kolf nog intact is, moet deze als speciale afval 
verwijderd worden, aangezien het mengsel van gas en 
metaaldampen kwik bevat en bijgevolg zeer giftig is wanneer 
het ingeademd wordt.  Indien de glazen kolf kapot is, 
bijvoorbeeld door een ongeval, kan de xenon lamp bij de 
normale afval gevoegd worden. Het afvalcodenummer voor 
de verwijdering is: .060404 
Met toenemende ouderdom vindt een lichte kleurverschuiving 
van de lichtkleur plaats. Het xenon licht verschijnt dan 
lichtblauw. Precieze aanwijzingen betreffende de lichtkleur 
worden in de ECE-R 99 regeling paragraaf 3.9 
(gasontladings-lichtbronnen) gegeven. 
 


