JUMBO LED

SNABBINFO

Jumbo LED extraljus
Designpatent

PRODUKTEGENSKAPER
Jumbo LED - 100 % LED-teknik:
➔

Med karaktäristisk
designdetalj

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
Innovativt EdgeLight
LED-positionsljus

➔

Slagtåligt hus

Extraljus med toppmodernt utseende och imponerande LEDljusbild för en personlig stil.
EdgeLight-tekniken gör den karaktäristiska formen på det
markanta LED-positionsljuset mer intensivt.
Blixtsnabb tändning för mycket tydlig ljustutefunktion
Slagtåligt hus av kvalitetstermoplast
Stabil monteringsfot av förzinkad stålplåt med stor
justeringsintervall
Enligt Automotiv-Standard kvalificerade elektronikkomponenter
Multivolt: lämplig för 12 V och 24 V märkspänning
Extraljus med referenstal 25 med positionsljus
ECE-typprovad (ECE-R149 helljus, ECE-R148 positionsljus,
ECE-R10 EMC)
Vikt 980 g (väger betydligt mindre än hus av tryckgjuten
aluminium i jämförbar storlek)
Extra energieffektiv och bränsleekonomisk:
• Effektförbrukning vid 12 V: positionsljus 1,3 W och helljus 8 W
• Effektförbrukning vid 24 V: positionsljus 2,7 W och helljus 8 W

PROGRAMÖVERSIKT

238

➔ LED-extraljus med LED-positionsljus
➔ Med 3-polig anslutningskabel 800 mm
(med öppna ändar)
➔ Monteringsdelar
➔ Monteringsanvisning
➔ Kapslingsklasser: IP X9K, IP 6K7

141

132

113

95

°

5°

21

Montering: stående
Lutningsvinkel - 5° till - 95°

5°

21
141

95

132

°

Beskrivning

Artikelnummer

Extraljus Jumbo LED, stående montering
(ECE ref. 25) multivolt 12/24 V

1FE 016 773-001

Extraljus Jumbo LED, hängande
montering
(ECE ref. 25) multivoltg 12/24 V

1FE 016 773-011

238
113

LJUSSPRIDNING
Jumbo LED, referenstal 25

Ljusdiagram visar 2 strålkastare i funktion.
Lux är enheten för belysningsstyrka.
Den anger det ljusflöde som ljuskällan avger på en viss yta. En
kontorsarbetsplats bör exempelvis ha en belysning på minst 500 lux, och
vid 1 lux kan det mänskliga ögat fortfarande läsa en tidning utan problem.
Värdena under rubriken Lux anger var aktuell belysningsstyrka uppnås i
ljusspridningsdiagrammen.

Ref. 25:
Referenstalet (ref.) är ett värde som avser strålkastare. Enligt ECEbestämmelserna får detta referenstal inte överskrida den övre gränsen på
100 per fordon. Här räknas de båda värdena för standardhelljuset (vänster och
höger huvudstrålkastare) plus värdena för ytterligare monterade extraljus.
Värdet är angivet på spridningslinsen hos godkända strålkastare.

Upplev ljuset.
Extraljus från HELLA. Rätt ljus för varje tillämpning. Testa online nu!
www.hella.com/upc
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Montering: hängande
Lutningsvinkel - 5° till - 95°

