
De kabelset is toepasbaar bij auto’s waarbij het remlicht óók als knipperlicht fungeert.:

- CANBUS data systeem

- 12V gloei- en LED-lamp, bij zowel auto als aanhanger

- BSI systemen met multiplex bedrading, 2 lichtfuncties door één draad

De module is beveiligd tegen storingen op de trailer zoals kortsluiting, en voorkomt overbelasting of storing in het elektrisch circuit van de auto, 

dit o.a. door gebruik te maken van een aparte constante 12V voeding voor de module.

Werking:

Voor het uitsplitsen van de Rem/Knipperlichten naar bruikbare individuele aansturing van de trailer-verlichting. Dus van 2-draads aftakking aan achterlichten

naar 3-draads t.b.v. aanhanger.

Deze module is uitermate geschikt om samen te werken als toevoeging aan de e-module 60820, 60821, 60825 en 60826 zodat ook een US-car een EU aansluiting kan krijgen

zonder hiervoor naar te koplampen toe te moeten.

Module  links achter, binnen-in de auto gemonteerd en aangesloten/uitgevoerd door vakkundig automotive monteurs. 

2 jaar garantie bij correcte montage volgens handleiding.

Bij een niet-correcte aansluiting/montage of openen van de module vervalt de garantie en aanspraak op (vervolg) schade.
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ISO 1724

Ref: 91806

•Montage handleiding Rem- & Knipperlicht splitter  

(US-Cars)

SOCKET 7P 12N

Inhoud verpakking:

ATTENTIE:   Deze kabelset kan niet worden ingeleerd in de software van de auto. Eventuele hulp- en/of veiligheidsfuncties kunnen hierdoor mogelijk NIET functioneren.              

Mogelijke hieruit voortvloeiende gevolgschade is derhalve niet ter verantwoording van fabrikant/leverancier.



AANSLUITSCHEMA
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Aansluiten:

Wit - Massa

Oranje - +12V  (afzekeren, knipper- en remlichten trailer hangen achter deze zekering)

Krimpkous met 2 draden van 2mtr.: deze aftakdraden naar auto-verlichting

Geel - knipper/remlicht Links

Groen - knipper/remlicht Rechts

Krimpkous met 3 draden van 50 cm.: uitgangsdraden naar stekkerdoos

Geel - knipperlicht Links

Groen - knipperlicht Rechts

Rood - Remlicht



AANSLUITSCHEMA in combinatie met e-module

Aftakking  ingangs-signalen:

direct aan het draadje van de lamp 
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TYPE 1 STANDAARD
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MULTIPLEX  SYSTEMEN in combinatie met e-module
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TYPE 2  - MULTIPLEX  

Stand- Knipper  & Remlicht 

door 1 draad
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Auto-achterlichten (Rem & Knipper in dezelfde 

lamp)

Aanhanger (individueel)

Lichtfunctie Links Rechts Remlicht Knipperlicht

Geen 0 0 0 0

Remmen 1 1 1 0

Knipper Links 1-0-1-0-1 0 0 Links

Knipper Rechts 0 1-0-1-0-1 0 Rechts

Rem & Knipper Links 1-0-1-0-1 1 1 Links

Rem & Knipper Rechts 1 1-0-1-0-1 1 Rechts

Vierkant knipperlichten 1-0-1-0-1 1-0-1-0-1 1-0-1-0-1 0

Verlichtingsdiagram:   0 = Niet (uit)       1 = Wel (aan)        1-0-1-0-1 = knipper


