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LED verlichting  Traction Avant 11BL 

Ik heb mijn LED verlichting ontworpen op basis van de web site: http://www.oldtimerrestauratie.com/  . Onder de 

link “LED verlichting zelf bouwen” vind je “Theoretische achtergronden  van LED’s” en “LED verlichting bouwen : 

voorbeeld”. 

Situatie 

Mijn Traction (1938) heeft een zes volt uitrusting. Aan de voorkant heb ik losse richtingaanwijzers( knipperlichten) 

gemonteerd met gewone gloeilampen. Deze geven een goed zichtbare aanwijzing. 

Van achteren zijn alleen  de twee knipperlichten aan de zijkant (boven/achter) zichtbaar. Gezien reacties van mede 

weggebruikers is dit niet voldoende( lichtsterkte en plaats) en daardoor gevaarlijk om mee te rijden. 

Ik heb de gloeilampen in deze achter knipperlichten vervangen met LED’s. Verder heb ik achter het licht en remlicht 

ook vervangen met LED’s, waarbij de  remlichten  ook nog een richtingaanwijzer functie gekregen hebben. 

Principe 

  

 Conform bovenstaand website heb ik gekozen: 

LED: 

  

Weerstand: 

i.v.m. de 6 Volt accu: 82 ohm, 0.25 W,0.1 euro,  koolfilmweerstand. Bijv. type 403121-89 bij www.conrad.nl 

Printplaat: 

 

 

 

 

Warm witte LED, 75 graden, 7.6 mm, 3.3 

V, 50 mA, 3000 mcd, 0.53 euro.  Gevonden 

bij http://www.leds-buy.nl/warm-witte-

led-75-graden-7-6mm.html# . 

Elke LED staat in serie met een weerstand 
en dat samen tussen de 6 Volt  van de 

accuspanning. Ik heb niet gekozen voor 
meerdere LED’s in serie achter één 

weerstand, voordeel is dat elke LED dan  
onafhankelijk is van het kapot gaan van 

een andere LED. 
 

Ook van Conrad(Europrintplaat 160*100*1.6 mm, 3.41 

euro) bestel nr. 530884-89. Het streepraster van deze 

printplaat maakt het verbinden van de LED’s en 

weerstanden makkelijker. De printplaat wordt in een vorm 

gezaagd die goed past in de behuizing van het licht. 

 

http://www.oldtimerrestauratie.com/
http://www.conrad.nl/
http://www.leds-buy.nl/warm-witte-led-75-graden-7-6mm.html
http://www.leds-buy.nl/warm-witte-led-75-graden-7-6mm.html
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Zijrichtingaanwijzers 

In elk zijn 8 (beperkt door ruimte) LED-weerstand combi’s  ingebouwd volgens: 

   

 

In praktische uitvoering:                                                 detail van foto links                      detail van foto rechtsonder 

       

    

De originele lamphouder is grotendeels gehandhaafd. 

 

Aansluiting 

naar clignoteur 
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Achter/rem licht  

Voor de achterlicht functie zijn 4 LED/weerstand combi’s gebruikt en voor het remlicht 8 LED/weerstand combi’s. 

  

 

In praktische uitvoering: 

                                          

De originele lamphouder is hier compleet aangepast. 

Spanning van 

lichtschakelaar, punt 

B, zie hierboven 

Punt A, zie boven en 

in volgend schema 

Punt A, zie 

hieronder 

Van Lichtschakelaar (punt B) 
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Rem/richtingaanwijzer combi 

Werking: Alleen als er niet geremd wordt, hebben de remlichten ook een richtingaanwijzer functie. Tijdens het 

remmen werken beide lichten alleen als remlicht. Dit is gerealiseerd met een 6 volt dubbelwissel relais. 

 

Getekend in de stand ‘niet remmen’. 

Praktische uitvoering(achter/onderin  in kofferbak) 

 

 

Paul Officier, febr. 2013 
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