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Alarmlichtschakelaar 
inbouwen
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Inbouwinstructie
alarmlichten in de Peugeot 404

Veilig rijden met een Peugeot 404. 
 

Veilig met onze Peugeot 404 rijden ligt voor het grootste deel aan onszelf. Een belangrijk aspect daarvan is in ons 
eigen gedrag op de weg, voorspelbaar te zijn voor onze medeweggebruikers.  

Hoewel niet verplicht, zijn we gewend om het achteropkomend verkeer te waarschuwen als je plotseling een file 
nadert door de alarmlichten aan te zetten. Staat een auto langs de kant van de weg, waar je niet verwacht dat 
deze stilstaat, word je gewaarschuwd door de alarmlichten. En omdat op alle moderne auto’s deze functie 
beschikbaar is, doet iedereen dit en wordt van je verwacht dit ook in de 404 te zullen doen. Maar dan moet er 
wel een schakelaar zijn om de alarmlichten aan te kunnen zetten. 

In de jaren zestig was een alarmschakelaar een accessoire. Pas in de loop van jaren zeventig werden de meeste 
Peugeot’s 404 standaard voorzien van alarmlichten. Te bedienen door een tuimelschakelaar, centraal boven de 
asbak. 

Met behulp van deze inbouwinstructie kan deze tuimelschakelaar, (onderdeelnr. 6338.03), die in ons 
verenigingsmagazijn verkrijgbaar is, ook in de oudere 404’s ingebouwd worden op een manier die geen afbreuk 
hoeft te doen aan de originaliteit van de 404. 

De schakelaar kan, met een beetje handigheid, in de bestaande bedrading aangesloten worden zonder dat er in 
de bedrading geknipt hoeft te worden. Afhankelijk of uw 404 is voorzien van parkeerlichtjes aan de zijkant van 
de wagen, zijn hiervoor twee aansluitschema’s opgesteld. Wel dient in beide gevallen de originele 
knipperlichtautomaat vervangen te worden door een modernere uitvoering. Deze is goed verkrijgbaar in een 
automaterialenhandel. 

Het dashboard van de Peugeot 404 is in de loop der jaren steeds aangepast aan de smaak van dat moment en is 
daarmee een onderscheidend en herkenbaar element van de verschillende uitvoeringen van de 404 geworden. 
Vandaar dat we de plaats waar u de schakelaar wilt monteren aan u zelf laten. Let er wel op dat deze, bij een 
onverhoopte aanrijding, niet op een gevaarlijke plaats zit. 

Met zoveel mogelijk behoud van originaliteit, toch veilig kunnen rijden met onze Peugeot 404’s is een van de 
belangrijkste doelstellingen van onze Peugeot 404 vereniging.  

Met deze instructie hopen we hieraan bij te dragen. 

 

November 2020 

 

Hans Dijkhuis, voorzitter 
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De alarmlichtschakelaar bestaat eigenlijk uit twee schakelaars die gelijktijdig bediend
worden. Een wisselschakelaar die de voeding van de knipperlichtautomaat omzet naar
een constante 12V voeding. Dit om de knipperlichten ook zonder dat de wagen op
contact staat te kunnen gebruiken. De tweede schakelaar verbindt op dat moment 4
losse contacten met elkaar. Hierdoor kunnen dan zowel de linker als de rechter lampen
tegelijk gaan branden.
Als de alarmschakelaar gebruikt wordt, zullen er 4 knipperlichten tegelijk gaan branden
i.p.v.2. Het vermogen van de originele knipperlichtautomaat is daarvoor ontoereikend.
Daarom dient de originele knipperlichtautomaat 12V – 2L – 40/45W vervangen te
worden door een knipperlichtautomaat 12V 2/4x21W met controle lamp, een zgn. 4-
polige knipperlichtautomaat. De aansluitcoderingen staan op pagina 4.

Tot aan omstreeks 1968 zijn de sedans, en de breaks wat langer, voorzien geweest van
zijparkeerlichtjes. Deze zijn te bedienen met het bolknopschakelaartje onder de
stuurkolom en knipperden mee met de richtingaanwijzers. Daarom zijn er twee
aansluitschema’s opgesteld:

A: voor 404’s met zijparkeerlichtjes, pagina 5 t/m 10
B: voor 404’s zonder zijparkeerlichtjes, pagina 11 t/m 16

Voor het aansluiten kunnen normaal gangbare stekkers en verbinders gebruikt worden.
Alleen de aansluitingen op de schakelaar zijn smaller dan gebruikelijk: gebruik hiervoor
platte krimpstekkers van 4,8mm breed, i.p.v. 6,3mm.

Alarmlichten in de Peugeot 404
Hoe het werkt

Peugeot onderdeelnr. 6338.03, 

Copyright foto schakelaar: www.franzose.de
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Alarmlichten in de Peugeot 404
Aansluitklemmen vervangende knipperlichtautomaat

Specificatie vervangende 
knipperlichtautomaat

12V 2(4)x21W+5W

Origineel vervangende automaat
DIN

SEV, CARTIER, KLAXON Hella. Bosch, e.d.

voeding van contact  + 15 of 49
naar richtingaanwijzer-

schakelaar Comm 49a
naar controlelamp 

dasbord Rep C of C2

massa
bevestingsbout aan 

carrosserie. 31
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Alarmlichten Peugeot 404 1968 t/m 1975
Principe schema originele situatie

404’s tot modeljaar 1968
met zijparkeerlichtjes

A
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49 48

A
Alarmlichten in de Peugeot 404

Principe schema originele situatie richtingaanwijzers

Indicatorlampje
dashbord

Richtingaanwijzer-
schakelaar

Parkeerlicht-
schakelaar

Originele knipperlicht-
automaat 
12V – 2L-40/45W
(12x21W met contr. lamp)

Knipperlichten

Parkeerlichtjes
Zijkant spatbord

10

Constante 
voeding  van
Zekering F2

1211

18

49

19

3837

17

17

50

51

voeding  van
contact

Rep

Com

+
50

Dit basis schema is voor alle 
uitvoeringen gelijk. De 
nummers verwijzen naar de 
nummers van de bedrading

48
Links rechts
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A
voor 404’s met zijparkeerlichtjes 

Voorbeeld: Bedradingschema Peugeot 404

In de technische documentatie 
op de site van de Peugeot 404 
vereniging, kunt u het 
bedradingschema van uw 404 
vinden.

I.f.s. parkeerlichtschakelaar

C.cli: knipperlichtautomaat
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A
voor 404’s met zijparkeerlichtjes 
Details t.b.v. bedradingsnummers

I.f.s. parkeerlichtschakelaar

C.cli: knipperlichtautomaat
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Avoor 404’s met zijparkeerlichtjes 
Inbouwinstructie alarmlichtschakelaar: principe schema

Indicatorlampje 
In het dashbord

Richtingaanwijzer-
schakelaar

Parkeerlicht-
schakelaar

Moderne knipperlicht-
automaat 12V 
2/4x21W met controle 
lamp

Knipperlichten

Parkeerlichtjes
Zijkant spatbord

10

1211

18

4849

19 3837

17

17

50

51

voeding  van
contact

49

48

10

50

Facultatief:
Alarmlichtcontrole 
lampje 12V; 2-5W

17

50
50

massa
Achterzijde 
alarmlicht
schakelaar

C
49a

49
31

49

49 3837 48
Links rechts

6338.03
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Avoor 404’s met zijparkeerlichtjes 
inbouwinstructie

Aansluiten op klem 49 van 
de nieuwe automaat

(Voeding van de knipperlichtautomaat)

50

+ van contact

Aansluiten op klem 49a van de 
nieuwe automaat

(Uitgang van de knipperlichtautomaat)

Aansluiten bij draad 10 op 
de parkeerlichtschakelaar

(constant 12V)

knipperlichtautomaat

Aansluiten bij draad 48 op 
de parkeerlichtschakelaar

Aansluiten bij draad 49 op 
de parkeerlichtschakelaar

Eventueel voor externe 
controlelamp

Draad 50 van de 
knipperlichtautomaat 

losnemen en hierop aansluiten

Draad 51 van  klem Rep van 
de knipperlichtautomaat 
losnemen en op klem C 

aansluiten
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Alarmlichten Peugeot 404 1968 t/m 1975
Principe schema originele situatie

1B

404’s vanaf modeljaar 1968
zonder zijparkeerlichtjes
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Alarmlichten Peugeot 404 1968 t/m 1975
Principe schema originele situatie

B 1

Indicatorlampje
dashbord

Richtingaanwijzer-
schakelaar

Originele knipperlicht-
automaat 
12V – 2L-40/45W
(12x21W met contr. lamp)

Knipperlichten

1819 3837

17

17

50

51

voeding  van
contact

Rep

Com

+
50

B
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voor 404’s zonder zijparkeerlichtjes 
Voorbeeld: Bedradingschema Peugeot 404/8

In de technische documentatie 
op de site van de Peugeot 404 
vereniging, kunt u het 
bedradingschema van uw 404 
vinden.

B
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voor 404’s zonder zijparkeerlichtjes 
Details t.b.v. bedradingsnummers

C.cli: knipperlichtautomaat

Connectorblok E: naar stuurkolom

B
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voor 404’s zonder zijparkeerlichtjes 
Inbouwinstructie alarmlichtschakelaar: principe schema

Indicatorlampje 
In het dashbord

Richtingaanwijzer-
schakelaar

Moderne knipperlicht-
automaat 12V 2/4x21W 
met controle lamp

19 18

17

17

50

51

voeding  van
contact

19

18

C
49a

-
49

23

50

Facultatief:
Alarmlichtcontrole 
lampje 12V; 2-5W

17

50
50

massa
Achterzijde 
alarmlicht
schakelaar31

23
Aansluiten op de 
bedrading van 
connector E

6338.03

B
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voor 404’s zonder zijparkeerlichtjes 
inbouwinstructie

50

+ van contact
Draad 50 van de 

knipperlichtautomaat 
losnemen en hierop 

aansluiten

Aansluiten bij draad 
23 op connector E

(constant 12V)

knipperlichtautomaat

Aansluiten bij draad 
18 op connector E

Eventueel voor externe 
controlelamp

Aansluiten op klem 49 
van de nieuwe automaat

(Voeding van de 
knipperlichtautomaat)

Aansluiten op klem 49a 
van de nieuwe automaat

(Uitgang van de 
knipperlichtautomaat)

Aansluiten bij draad 
19 op connector E

Draad 51 van  klem Rep van 
de knipperlichtautomaat 
losnemen en op klem C 

aansluiten

B


