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ONDERDELEN 
Nieuwe autoverlichting van Valeo

Valeo is een gigant in onderdelenland. De cijfers
spreken boekdelen: 68.200 medewerkers (waar-
van 1100 ingenieurs), 122 fabrieken en 68 rese-
archcentra. Eén van de sectoren waar Valeo een
marktleidende positie bekleedt is autoverlich-
ting. Het bedrijf is hofleverancier bij vele autofa-
brikanten en is ook in de vervangingsmarkt een
prominente speler. Valeo Lighting Systems pro-
duceerde vorig jaar 35 miljoen koplampen, 40
miljoen achterlichten, 12 miljoen mistlampen
en 10 miljoen hooggeplaatste remlichten.
Autoverlichting is ‘hot’ op het moment.
Moderne koplampen en achterlichten zijn niet
alleen belangrijke stylingelementen bij de nieu-
we generatie auto’s, maar moeten ook steeds
betere prestaties leveren. Optimaal zicht is
namelijk essentieel voor de actieve veiligheid.
Hoe essentieel goede verlichting is blijkt uit
simpele cijfers: slechts 10% van de autoritten
vindt plaats in het donker, maar deze nachte-
lijke ritten zijn wel verantwoordelijk voor 33%
van de ongelukken en zelfs 47% van de ongeval-
len met dodelijke afloop.
Vooral het grootlicht geeft goed zicht in het
duister, maar we rijden helaas zelden met dit
alles verblindende licht. Om precies te zijn: het
grootlicht wordt ingeschakeld bij slechts 10%
van de nachtelijke kilometers. Alle reden dus
om vooral de prestaties van het dimlicht te ver-
beteren.

Xenon zet door
Met xenon verlichting is al een enorme stap
voorwaarts gemaakt. Bij een lager energiever-
bruik (35 i.p.v. 55 Watt) produceert de xenon
gasontladingslamp een twee keer zo sterke licht-
bundel, 3200 lumen in vergelijking tot 1500
lumen van ‘normaal’ halogeenlicht. Het resul-
taat is een breder gezichtsveld, een grotere reik-
wijdte en een lichtkwaliteit die daglicht bena-
dert. Bijkomend voordeel is de lange levens-
duur. Een gasontladingslamp gaat pakweg 2500
uur mee, terwijl een gemiddelde halogeenlamp
na 500 uur de geest geeft.
De hoge startspanning en de benodigde wissel-
spanning vereist complexe elektronica en boven-
dien zijn een automatische koplamphoogterege-
ling én een koplampreinigingssysteem verplicht
wanneer een auto is voorzien van xenon verlich-
ting. Dit om ongewenste verblinding van tegen-
liggers te voorkomen. Niet voor niets is dit op-
vallend witte licht nog voorbehouden aan de
topklasse automobielen, al verwacht Valeo dat
het nu ook in de midden- en compacte klasse
snel door gaat zetten. Elektronica wordt immers
met de dag goedkoper. Op dit moment is we-
reldwijd al 15% van het wagenpark uitgerust
met xenon lampen en Valeo verwacht een groei
tot 40% in 2010. Belangrijk voor de werkplaats is
dat de vervangingsmarkt voor xenon lampen op
gang begint te komen. De eerste ‘xenon auto’s’

kwamen namelijk in 1999 op de markt en on-
derhand zijn de kostbare gasontladingslampen
aan het eind van hun latijn. Zorg dus dat u weet
wat er bij de vervanging van dit component
komt kijken! Valeo biedt een omvangrijk pro-
gramma xenon lampen voor de vervangings-
markt.
Normaal wordt de xenon gasontladingslamp
uitsluitend voor dimlicht toegepast en wordt
het grootlicht verzorgd door een conventionele
halogeenlamp. Bij Bi-xenon heeft de gasontla-
dingslamp daarentegen een dubbelfunctie: dim-
én grootlicht. Voor het omschakelen tussen
dim- en grootlicht wordt een beweegbaar
schermpje in de projectorunit toegepast, die bij
dimlicht de grootlichtbundel tegenhoudt. Een
andere technische oplossing is een beweegbare
reflector, waarbij de stand van de reflector door
een stelmotor wordt afgestemd op respectieve-
lijk dim- en grootlicht.
Nog intensiever licht wordt verkregen met het
dubbele xenon systeem. Hier worden voor dim-
en grootlicht aparte gasontladingslampen
gebruikt met elk een aangepaste reflector. De
vier gasontladingslampen zijn met elkaar goed
voor 12.800 lumen en dat is 40% meer dan bij

Moderne koplampunits zijn een sieraad voor het
oog. Hier de prachtige ‘ogen’ van de Porsche
Cayenne met extra lamp voor vaste bochtverlich-
ting.
Foto: Porsche

De VW Phaeton kreeg de primeur van het dubbele
xenon verlichtingssysteem van Valeo. Dimlicht en
grootlicht hebben elk een eigen gasontladingslamp.
Foto: VW

Afscheid van de gloeidraad

Licht voor
beter zicht
In de autoverlichting heeft de gloeidraad z’n langste

tijd gehad. Xenon lampen en innovatieve LED’s preste-

ren beter en bieden tal van bijkomende voordelen. AMT

bezocht Valeo’s R&D Centre voor autoverlichting in het

Franse Bobigny en ontdekte dat het gezichtsvermogen

van de automobilist de komende jaren met sprongen

vooruit gaat!
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vroegtijdig opgemerkt, ruim voordat het dim-
licht deze zichtbaar maakt.

LED’s in de bibs
Goed zien is één, maar goed gezien worden is
evenzo belangrijk. Ook bij de achterverlichting
staan de ontwikkelingen daarom niet stil.
Verwacht wordt dat LED-verlichting de toekomst
heeft voor achterlichten en remlichten. LED’s
schakelen sneller in (0,15 seconden sneller dan
een gloeilamp. Dat geeft het achteropkomend
verkeer vier extra meters om te remmen bij een
snelheid van 90 km/h!), verbruiken 80% minder
energie en gaan een autoleven mee. Bovendien
vragen LED’s een geringe inbouwdiepte wat een
autofabrikanten meer designvrijheid geeft.
De BMW 6-serie is al voorzien van innoverende
achterverlichting met LED’s. Zes LED’s verzor-
gen de normale achterverlichting, vijftien LED’s
lichten op bij het remmen en bij bruusk rem-
men worden er nog eens vijf extra LED’s geacti-
veerd. Zo’n tweetraps remlicht komt de veilig-
heid ten goede. Er is natuurlijk wel een vertra-
gingssensor nodig, maar die maakt al onderdeel
uit van de stabiliteitsregeling die steeds vaker
standaard is.
Rond 2006 verwacht Valeo ook toepassingen
voor LED-verlichting in koplampsystemen. LED’s
zijn toepasbaar voor parkeerlicht, mistlicht,
richtingaanwijzer, vaste bochtverlichting en
zelfs dimlicht. Alleen voor grootlicht schieten
de lichtprestaties te kort. Het zal duidelijk zijn
dat de compacte afmetingen van LED’s vooral in
de koplampunit een uitkomst zijn.
Conventionele halogeenlampen, maar ook
xenon lampen, vragen relatief veel inbouwruim-
te en ook het dé- en monteren bij vervanging
kost ‘loze’ ruimte die de autofabrikant liever
kwijt dan rijk is. Van beter licht profiteert dus
niet alleen de automobilist, maar ook de autofa-
brikant zelf! Vooral dat laatste brengt de intro-
ductie van nieuwe verlichtingssystemen in een
stroomversnelling. ●

Auke Cupédo

Bi-xenon. De VW Phaeton had de primeur van
het dubbele xenon systeem van Valeo.

Schijnen om een hoekje
Hoe goed de koplampen ook zijn: bij het rijden
door een bocht zijn ze verre van volmaakt. De
lichtbundels schijnen immers recht vooruit, ter-
wijl je als bestuurder optimaal zicht wilt heb-
ben op de weg schuin voor je. Bochtverlichting
maakt dit mogelijk. We onderscheiden vaste
bochtverlichting (Fixed Bending Light, FBL) en
dynamische bochtverlichting (Dynamic Bending
Light, DBL). Optimaal is een combinatie van bei-

den. Bij de dynamische bochtverlichting kan de
Bi-xenon lamp door een stelmotor tot maximaal
15 graden zijwaarts worden gedraaid. De stelmo-
tor wordt aangestuurd door een microprocessor
die informatie ontvangt over de rijsnelheid,
dwarsversnelling en stuurhoek. Deze dynami-
sche bochtverlichting is effectief bij niet al te
scherpe bochten, die met gemiddeld tot hoge
snelheid worden genomen. In scherpe bochten
en het afslaan bij kruispunten schiet dynami-
sche bochtverlichting te kort en komt de vaste
bochtverlichting tot z’n recht. In de uiterste
hoek van de koplampunit wordt een extra halo-
geenlamp gemonteerd die een lichtbundel uit-
straalt onder een hoek van 45 graden en door
een microprocessor wordt in- en uitgeschakeld.

Onzichtbaar licht
Maar zelfs met een dubbel xenon systeem in
combinatie met bochtverlichting, is het opti-
mum in zicht nog niet bereikt. Daarvoor is de
toevoeging van een actief infrarood nachtzicht-
systeem nodig. Defensie kan nu al niet zonder,
maar de automobilist gaat er in de toekomst
ook de vruchten van plukken. Zonder tegenlig-
gers te verblinden biedt dit systeem evenveel
zicht als bij grootlicht: 200 meter, terwijl dim-
licht slechts 60 tot 80 meter ver schijnt.
Een speciale halogeenlamp in de koplampunit
produceert een onzichtbare infrarode lichtbun-
del die het wegdek ver voor de auto beschijnt.
Een infraroodcamera (gemonteerd in het huis
van de achteruitkijkspiegel) neemt het beeld op
en projecteert dit op een monitor of (head-up)
display voor de bestuurder. Een geparkeerde
auto, voetganger of fietser wordt zodoende

Ook in koplampunits zijn er toepassingen voor
LED-verlichting denkbaar. Vooral de zeer compacte
afmetingen zijn een uitkomst voor de designafde-
ling van de autofabrikant.

Het nut van bochtverlich-
ting is overduidelijk. Links
een auto met dynamische
bochtverlichting, rechts
zonder. Je kijkt als het ware
de bocht in en bent voor-
bereid op wat komen gaat.

Met een infrarood
nachtzichtsysteem kun
je ver vooruit kijken
zonder iemand te ver-
blinden. Een speciale
halogeenlamp produ-
ceert een onzichtbare
infrarode lichtbundel.
Een camera neemt het
beeld op en stuurt dit
door naar een signaal-
verwerker die het pro-
jecteert op een display
voor de bestuurder.

Remlichten met LED’s maken een getrapte aanstu-
ring mogelijk: naarmate er krachtiger geremd
wordt gaan er meer LED’s branden.

Foto’s: Valeo

Tekening: Valeo
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