
MER LJUS!

Teknik  

Mer ljus!!!
Jag är väl inte ensam om att blivit så 
gammal att man märker att mörkerseen-
det inte är som när man var 30 år precis. 
I moderna bilar är det Xenon-ljus eller 
LED-ljus men om jag förstått det rätt så 
finns det ännu inte några lampor i den 
kategorien till våra bilar som är godkän-
da. Återstår då att försöka få ut så myck-
et som möjligt av H4-konceptet.  Det 
som först bör göras är ju att se till att så 
hög spänning som möjligt når strålkas-
tarna. Lämpligen gör man det genom att 
man monterar ett relä vid säkringsboxen 
och drar spänningen från säkringen via 
reläet direkt fram till lamporna. Reläet får 
sen styras av omkopplaren på rattstång-
en. Hur detta kan göras är beskrivit i en 
artikel i TR Magazine som ligger bland 
artiklarna på klubbens hemsida. Den 
finns även här på min egen tekniksida: 
http://trteknik.se/eltips.htm

Bättre lampor
Nästa steg är att montera så bra H4-lam-
por som möjligt. Är de H4-lampor som 
utannonseras att de ger 130-150% mer 
ljus värda sitt pris. Jag gjorde en enkel 
test med några lampor. För att förenkla 
skiftande mellan H4-lamorna så riggade 
jag upp en lös insats i en ställning och 
matade den med ett full-laddat batteri. 

När någon lampa var ansluten så sjönk 
batterispänningen till ca 12,5V. Det är 
högre spänning på lamporna i en bil när 
generatorn snurra men det har ju ingen 
betydelse eftersom det var lika för alla 
jmf lampor. Jag jmf en Lucas standard-
lampa med två Philipslampor som sägs 
ge mer ljus. Alla var standard 60/55W. 
Kameran stod på stativ och den var na-
turligtvis inställd på manuell exponering 
vad avsåg både bländare, tid och ISO. 
Bilderna togs på en oupplyst parkerings-
plats ner vid hamnen i Skanör.

Jag hade lamporna inkopplade mycket 
kort tid så batteriet hann knappast ”går 
ner” under testningen. Dessutom testade 
jag standardlampan först för att säker-
ställa att ev minskad spänning pga att 
batteriet inkopplats inte skulle drabba 
denna ljussvagaste lampa. 

Följande H4-lampor testades:
1. Lucas standard H4-lampa
2. Philips X-tremeVision som sägs ge  

     130 % mer ljus.
3. Philips RacingVision som sägs ge  

     150 % mer ljus.

Blev det någon skillnad?
Jo det blev stor skillnad. För att se 
skillnaden mellan de två Philipslam-
porna så måste man nog göra ett test 

i ett laboratorium men jmf med stan-
dardlampan var mycket tydlig. De två 
Philips-lamporna gav betydligt mer ljus. 
Lamporna som testades var naturligtvis 
helt nya. OBS! Även Osram och flera 
andra fabrikat har likande lampor som 
ger mer ljus.

Eftersom uppställningen av lyktan inte 
var 100 % stabil så kan vinkeln på lyktan 
ha ändrats något mellan testen av de 
tre H4-lamporna. Det kan skilja någon 
grad upp eller ner mellan testen av de 
olika lamporna men oavsett detta så blir 
skillnaden påtaglig. 

Skillnad i konstruktion
Vad ger man avkall på?  Jo livslängden 
på de lampor som ger mer ljus är kortare. 
På en longlife-lampa från t ex Philips ga-
ranterar de över 1 000 timmars brinntid. 
Philips X-tremevision sägs ge 450 tim-
mar och Racingvision bara 200 timmar. 
Anledningen är att en halogenlampas 
livslängd avgörs bl a av hur tunn glöd-
tråden är. För att få starkare sken måste 
glödtråden göras kortare och tunnare 
och då minskas brinntiden. 450 timmar 
räcker dock bra på en TR-bil tror jag men 
det kan ju vara lämpligt att ha med en 
extra i bagaget vid längre utfärder.
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