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Hightech licht
In de topklasse automobie-

len maken de traditionele

halogeenlampen steeds

vaker plaats voor xenon-

verlichting. Kenmerkend

voor xenon is de langere

levensduur en sublieme

lichtopbrengst. Weet u er

in de werkplaats al raad

mee?

Verder ‘schijnen’ doet een xenonlamp niet, dat
mag immers volgens de wet niet. Toch ziet de
automobilist beter. De xenonverlichting geeft
een zeer heldere en twee maal zo brede licht-
bundel, waardoor ook objecten naast de weg
veel beter verlicht worden. Ook lichten kleuren
als groen en blauw veel meer op.
Er is geen sprake meer van een lamp met een
gloeidraad, maar er wordt tussen twee elektro-
den een vlamboog getrokken. Zo’n lamp is dan
ook beter bestand tegen mechanische trillingen

dan de halogeenlamp. Een ander voordeel is dat
de koplampafstelling automatisch geschiedt.
In de praktijk ‘beperkt’ de levensduur zich tot
zo’n 180.000 km en voor het vervangen van een
xenonlampje moet diep in de buidel worden
getast. De aanschafprijs bedraagt gauw zo’n €
150,- per lampje. Xenonverlichting bevat ook de
nodige extra componenten zoals een trafo en
elektronica.

Automatische hoogteregeling
Zoals eerder opgemerkt hebben xenonlampen
voor de hoogte een dynamische koplampafstel-
ling. Deze kan op twee manieren worden toege-
past. De eerste goedkopere oplossing bestaat uit
een sensor op de vooras en een sensor op de
achteras. Wanneer de auto stilstaat vindt de
meting en verstelling plaats.
De tweede uitvoering is een dynamische kop-
lampverstelling die ook tijdens het rijden ver-
stelt. Met optrekken een beetje naar beneden
en met remmen een beetje omhoog. Een stuk
aangenamer voor de medeweggebruikers.
Omdat dit een duurdere constructie vraagt
wordt dit minder vaak toegepast. Bij auto’s
waarvan de wagenhoogte wijzigt tijdens het rij-
den is zo’n verstelling overigens noodzaak. Ook
bij deze auto’s is een sensor op de voor- en
achteras te vinden. Deze sensoren worden in
twee uitvoeringen toegepast. De vertrouwde
potmeter en de wat duurdere contactloze hall-
gever. Ofwel een lineaire gelijkspanning of een

blokspanning. Toch is het bij het
meten oppassen geblazen want de
blokspanning kan door de elektro-
nica al in de sensor worden omge-
zet in een lineaire spanning.
Het afstellen van de koplampen
kunt u natuurlijk gewoon doen
zoals u dat gewend bent, maar dat
is niet de bedoeling. Blijf er liever
af als het lichtbeeld goed is en u

niet over de juiste afstelprocedures beschikt.
Vrijwel elk merk kent een specifieke procedure
waarbij meestal de hulp van de systeemtester
wordt ingeroepen.
Een onjuiste afstelling kan meerdere oorzaken
hebben, zoals een defecte stelmotor of een
defecte, beschadigde of onjuist afgestelde
wagenhoogtesensor. Soms is de sensor verdraait
door iets wat tegen de wagenbodem is aangesla-
gen. De nulpositie is belangrijk omdat zowel de
sensoren als koplampstelmotoren hun werkge-
bied en regelbereik hebben. Staat er een sensor
of actuator buiten zijn tolerantiegebied, dan
worden bij een veranderende asbelasting één of
beide koplampen niet goed meer versteld.

Diagnose stellen
Een voltmeter of een spanningszoeker om op de
stekker van het lampje te meten is verleden
tijd. De xenonlamp wordt, afhankelijk van het
type, met een spanning van 8.000 tot 20.000
volt ontstoken en vervolgens met een puls-
breedte modulatie op zo’n 85 volt gevoed.
Een xenonlampje heeft u misschien niet voorra-
dig. Mocht dat zo zijn dan is het verstandig bij
een defect eerst maar eens het lampje uit de
andere koplamp te wisselen. Doet de koplamp
het dan nog niet (en doet de andere het nog
steeds) dan kan het niet aan het lampje liggen.
De oorzaak moet dan worden gezocht in de voe-
ding of in het moduul van de koplamp. Het is
gemakkelijk diagnose stellen als u over een
elektrisch schema beschikt want dan kunt u
even de voeding meten. Maar als een schema
ontbreekt is het soms mogelijk de koplamp
eventueel met een zelfgemaakt hulpkabeltje te
wisselen met de andere koplamp (door de
kabelbomen te kruisen). Zijn de stekkers links
en rechts verschillend dan bestaat de kans dat
het koplampmoduul niet wordt herkend in het
netwerk en zal ook dan niet werken.
De merkdealer kan de koplamp meestal uitle-
zen met een tester. Defecte elektronica of een
defecte CAN bus is dan direct herkenbaar. ●
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Xenonlampen werken
op een hoge spanning.
Behalve de lampunits
zelfs bevat het verlich-
tingssysteem een trafo
en elektronica.
Foto: Hella

Xenonverlichting kan een tegenligger gemakkelijk
verblinden, vandaar dat automatische koplamp-
hoogteregeling verplicht is.
Foto: DaimlerChrysler
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