Beste caravanbezitters,
Er is al veel geschreven over het aansluiten van een
mistachterlicht op de caravan. Meestal moeten er andere stekkers
worden gemonteerd of gemodificeerd. Er is echter ook een
goedkopere oplossing waarbij de mistlamp wordt ingeschakeld via
de alarmlichten (knipperlichten) en uitgeschakeld via het dimlicht.
Aan de hand van het schema en een aantal foto's zal ik e.e.a.
uitleggen hoe dit werkt en hoe ik dit bij mijn Eribelle heb
gemonteerd.
Allereerst het schema:
De relais RR en RL worden aangesloten op respectievelijk het
rechter- en linker knipperlicht. De beide maakkontakten zijn in
serie geschakeld en vormen zo een EN functie. Het derde relais is
hierdoor aangesloten op het dimlicht=achterlicht van de
caravan.Indien het licht van de auto en dus de caravan is
ingeschakeld en vervolgens kort het autoalarm wordt aangezet
zullen beide knipperlichte aan gaan en de beide relais RR en RL
worden bekrachtigd. Hierdoor sluiten de kontakten RR1 en RL1 en
zal relais RM worden geactiveerd. Hierdoor sluit het bijbehorende
relais kontakt RM1 en zal de mistlamp gaan branden. Doordat dit
relaiskontakt tevens dient als overneemkontakt zal indien het
alarmlicht weer wordt uitgezet toch de mistlamp blijven branden.
Als tenslotte het dimlicht kort wordt uitgezet zal dit relais RM weer
afvallen en de mistlamp weer uit gaan.
De drie relais van 12 volt 2 Ampere kosten ongeveer 5 euro. Wil je
goedkoper dan kunnen ook autorelais worden gebruikt. Die zijn
echter nogal groter waardoor het geheel misschien niet past in de
elektradoos.
De dioden dienen voor bescherming van de relais en zijn 1N4148.
Eeventueel kunnen deze ook worden weggelaten.
De schakelaar dient om het geheel uit te schakelen maar kan
natuurlijk ook worden weggelaten.
Het aansluiten:
Als je het linkerachterlicht demonteert blijkt dat bij de Eribelle het
achterlicht is voorbereid voor een mistlamp. Dit is te zien aan het
gat waarin een fitting past. Helaas is het niet zo gemakkelijk om
aan een originele fitting te komen die hier in past. Daarom moet je
op de sloop uit een Toyota een achterlichtfitting halen en moet het

bestaande gat worden uitgevijld zodat deze fitting hierin past (zie
foto). Eén van de twee draden soldeer je vast op het metalen huis
van het achterlicht. De andere draad wordt langer gemaakt door
een nieuwe draad te solderen (groene draad op de foto).
Verder moet er een draad op op het dimlicht (rood/zwarte draad)
worden gesoldeerd. Daarna nog de beide knipperlichten voorzien
van een extra draad (gele draad) en vervolgens de 5 draden door
de kunststof achterbumper naar het midden van deze bumper
leiden en door de onderplaat steken (zie foto), daar waar de
andere draden ook door de bodemplaat steken. Vervolgens in de
caravan e.e.a. aansluiten (zie foto).
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