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Alarm- en knipperlichtrelais MGA 

 
 
Een van de voorgaande verbeteringen was om de ernstige gevolgen van een brand na een ongeval te 
beperken maar nog beter is het om een ongeval daar waar mogelijk te voorkomen. We hebben dit niet 
altijd zelf in de hand. Maar een automobilist die bij je achteroprijdt omdat hij je remlichten niet heeft 
gezien of die je te laat ziet wanneer je met pech langs de kant staat, is mogelijk te voorkomen door het 
installeren van een alarmlichtenrelais. Zo’n relais zorgt ervoor dat alle vier de richtingaanwijzers knipperen 
in geval van nood. Het is weer een standaard verplichting op moderne auto’s, waarvoor ik maar weer een 
elektronisch schakelingetje heb gemaakt, als tiende verbetering.  
 
Behalve als alarmlichtrelais kan deze schakeling ook gebruikt worden als een knipperlichtrelais dat 
ongevoelig is voor de belasting. Het standaard MG-A knipperlichtrelais (Flasher Unit) is namelijk gevoelig 
voor de belasting en kan niet gebruikt worden bij LED lampen.  
Ikzelf heb LED achter- en remlichten gemonteerd (Moss ombouwsetje) omdat dit de zichtbaarheid van de 
achter- en remlichten sterk verbetert. Vooral de remlichten zijn overdag veel beter zichtbaar. 
Met deze schakeling kunnen de standaard 21W gloeilampen, LED lampen of een combinatie van beide 
gebruikt worden. 
 
Het schema: 
Opgepast: de hier getoonde schakeling is alleen geschikt voor voertuigen met de min pool van de accu aan 
massa.  
 
Onderstaand het schema van het alarm- en knipperrelais, klik op afbeelding voor een grotere afbeelding. 
 

 
 

Schema alarm- en knipperlichtrelais 
  

http://www.mgato.nl/wp-content/uploads/2017/12/TB-Alarm-en-knipperlichten-schema.pdf
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De werking: 
De aansluiting PL2 is de massa aansluiting. Wanneer er +12V op PL1 wordt aangeboden zal op uitgang 3 van 
het timer IC een pulserende spanning verschijnen. De frequentie en duty-cycle van deze uitgangen worden 
bepaald door de combinatie van de weerstanden R1, R2 en C4. In dit geval is de frequentie ca 90 pulsen per 
minuut en de duty-cycle 50%. 
De pulserende spanning stuurt via transistor Q1 het relais RL1 aan waarvan de contacten op de uitgangen 
PL3 en PL4 zijn aangesloten. Op deze contacten kunnen we nu de alarm- en richtingaanwijzerlichten 
aansluiten. 
 
De uitvoering: 
Om het alarm- en knipperlichtrelais in elkaar te knutselen is wel enige elektronica ervaring noodzakelijk, 
dus als jezelf hier geen ervaring in hebt is het verstandig om de hulp in te schakelen van iemand die wel wat 
ervaring heeft. 
Omdat het een prototype is, dus nog zonder een printplaatontwerp, heb ik een en ander samengebouwd 
op een stukje experimenteer board. Het gebruikte (Vero) board is gemaakt van 1,6 mm dik epoxy, heeft 
koperen banen van 35umm dikte en is voorzien gaatjes in een rooster van 2,54 x 2,54 mm.  
 

Het printplaatje op experimenteer board, klik op afbeelding voor een grotere afbeelding en download.

 
Alarm- en knipperlichtrelais printplaat 

 
  

http://www.mgato.nl/wp-content/uploads/2017/12/TB-Alarm-en-knipperlicht-relais-printplaat.pdf
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De componenten (zie de onderdelenlijst hieronder) en de draadbruggen (blauw aangegeven) worden 
geplaatst volgens het aangegeven patroon en daarna gesoldeerd.  
Na het solderen moeten de koperbanen op diverse plaatsen onderbroken worden, een en ander zoals 
aangegeven met rondjes in de koperbanen. Deze onderbrekingen kun je het best maken door met een 
handboortje van 3mm het koper weg te boren in een van de gaatjes op de aangegeven plaats. 
Voor de duidelijkheid zijn de koperbanen die intact moeten blijven aangegeven in geel. De aansluiting van 
de aangegeven draden (kleur en doorsnede) kunnen direct op de printplaat gemaakt worden. Gaatjes voor 
de draden met een 1,5 mm boortje wat groter maken zodat de draad erdoor past. Controleer het geheel 
grondig voordat je de schakeling gaat testen. 
 
Onderdelenlijst: 
Onderstaand de onderdelenlijst voor het alarm- en knipperlichtrelais, klik op afbeelding voor een grotere 
afbeelding. 
 

 
Onderdelenlijst alarm- en knipperlichtrelais 

 
Intussen heb ik een professioneel printontwerp gemaakt. Indien er belangstelling bestaat kan ik hiervan 
een kleine serie laten maken. De minimum bestelling is 10 stuks om e.a. nog betaalbaar te houden. De prijs 
is dan ca €7,00/stuk. Bij grotere aantallen zal de prijs snel dalen, bij 25 stuks ca €3,50/stuk 
 
De samenstelling: 
Voor de behuizing heb ik gebruik gemaakt van een mooie kleine behuizing met flens voor eenvoudige 
montage. Het printplaatje wordt in de behuizing gemonteerd.  
Boor het gat voor de doorvoertule voor de draden volgens onderstaande afbeelding en zet het printplaatje 
vast op de bodem van het kastje met behulp van 4 stuks parker. 
Monteer rubbertule voor draaddoorvoer. Haal alle draden door de rubbertule en monteer de bodem met 
printplaat op het bovenste gedeelte met behulp van 4 schroefjes. Schroefjes en parkers voor de montage 
zitten in de levering van de behuizing.  
 
  

http://www.mgato.nl/wp-content/uploads/2017/12/TB-Alarm-Onderdelenlijst-alarm-en-knipperlicht-relais.pdf
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Onderstaand de gegevens van de gebruikte behuizing en een afbeelding met boormaten. Klik op de 
afbeeldingen voor een grotere afbeelding en download. 
 

                
                 Detail tekening gebruikte behuizing                                     Behuizing met boormaten 
 
 
Montage alarm- en knipperlichtrelais: 
Het kastje kan ergens onzichtbaar onder het dashboard worden bevestigd en aangesloten. De beste plaats 
is boven op de dashboardsteun links onder het stuur. Je kunt het kastje vastzetten met behulp van twee 
kabelbinders of 2 stuks M4 boutje. Het voordeel hiervan is dat men zelfs tijdens het rijden eenvoudig het 
volume van de buzzer kan instellen. Zelf heb ik het kastje van het alarm- en knipperlichtrelais samen met 
het kastje van de waarschuwingspieper op een aluminiumplaatje gemonteerd en dit plaatje met 2 
schroeven op de dashboard steun gemonteerd, zie onderstaande afbeeldingen. Klik op de afbeeldingen 
voor een grotere afbeelding. 
 
 

                            
Alarm- en knipperlichtrelais op montageplaat                                          Gemonteerd onder stuur 
 
  

http://www.mgato.nl/wp-content/uploads/2017/12/TB-Alarm-CamdenBoss-BIM2008_I8_BLK-ABS-inbouw-behuizing-met-flens.pdf
http://www.mgato.nl/wp-content/uploads/2017/12/TB-Alarm-BIM2008_IP_BLK-warning-lights-flasher-met-boor-maten.pdf
http://www.mgato.nl/wp-content/uploads/2017/12/TB-Alarm-Montage-plaatje-met-units.jpg
http://www.mgato.nl/wp-content/uploads/2017/12/TB-Alarm-Units-gemonteerd.jpg
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Aan de hand van onderstaand bedradingsschema kunnen we het alarm- en knipperlichtrelais aansluiten op 
de bestaande elektrische installatie. Klik op de afbeelding voor groter formaat of download. 
 
 

 
 

Bedradingsschema alarm- en knipperlichtrelais 
 
 
 
Aansluiting bedrading: 
De bedrading wordt aangesloten volgens bovenstaand bedradingsschema. 
 
Gebruik de aangegeven draadkleuren en doorsnedes. 
 

• De zwarte draad van PL2 is de massa en kan ergens onder het dashboard op de massa gemonteerd 

worden. 

• De groene daad van PL1 is de +12V voedingsspanning en komt vanaf de kathode van de dioden D4, 

D5 en D6. 

• De bruin/blauwe draad van PL3 gaat naar schakelaar SW1a contact 3. Hier wordt ook de constante 

+12V spanning op aangesloten, bij voorkeur via een zekering. Deze constante spanning zit op de 

spanningsregelaar A1 en is verbonden met het contactslot en de lichtschakelaar. 

http://www.mgato.nl/wp-content/uploads/2017/12/TB-Alarm-en-knipperlichten-bedrading-MGA-1500-en-1600-schema.pdf
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• De groene draad van PL4 gaat naar schakelaar SW1b contact 6. Op deze aansluiting zit ook de 

groene draad welke naar de groene draad van het knipperlicht waarschuwingslampje in het 

dashboard gaat. Indien je de waarschuwingspieper hebt gemonteerd kun je de tweede groene 

draad aansluiten op de ingang PL3 van de waarschuwingspieper. 

• Op schakelaar SW1a contact 2 worden de anodes van de dioden D2, D3 en D4 gesoldeerd.  

• De kathode van D2 wordt aan de anode van D5 gesoldeerd en men soldeert op dit punt een groene 

draad die naar de richtingaanwijzer schakelaar links (groen/gele draad op de schakelaar) gaat. 

• De kathode van D3 wordt aan de anode van D6 gesoldeerd en men soldeert op dit punt een groene 

draad die naar de Turn Signal Switch (richtingaanwijzer schakelaar) aansluiting R gaat, dit is waar 

een groen/blauwe draad opzit. 

• De dioden dienen goed van elkaar geïsoleerd te worden met bijvoorbeeld wat krimpkous.  

• Op schakelaar SW1b contact 2 soldeert men de groen/bruine draad die naar de aansluiting L van 

Flasher Unit (knipperlichtrelais) gaat, dit voor zowel de MGA 1500 en MGA 1600. Men kan in de 

draad de connectoren CON1 en CON3 opnemen en op de schakelaar SW1b een connector CON2 

solderen. 

• Wanneer we de standaard Flasher Unit (knipperlichtrelais) willen gebruiken moet men CON1 met 

CON3 verbinden en wanneer met gebruik maakt van het knipperlicht signaal van het alarmlicht 

relais verbinden we CON2 met CON3. 

• Op schakelaar SW1b contact 5 soldeert men de groen/bruine de draad die bij een MGA 1500 naar 

de DI Relay Unit aansluiting 1 gaat en voor de MGA 1600 gaat deze draad naar Turn Signal Switch 

(richtingaanwijzer schakelaar) aansluiting F. 

 
Nu rest nog het testen van alle functies en is het alarm- en knipperlichtrelais gereed voor gebruik. 
 
Veel succes met de installatie van het alarm- knipperlichtrelais en nog vele veilige en betrouwbare mijlen 
toegewenst! 
 
Bert van Hemert 
 
Drunen 


