ECE-typegodkendt

LED LIGHT

BAR 470 PO

PRODUKT INFO

Fjernlyslygte med positionslys
LED Light Bar 470 PO
➔ LED Light Bar 470 PO med universalholder
➔ Med markant LED-positionslys
➔ Lav højde og lav vægt

PRODUKTEGENSKABER
• LED-fjernlyslygte udformet som en kompakt lysbjælke
• Lav højde og lav vægt
• Udviklet til de specielle forhold, der gælder for offroadkøretøjer, samt til aerodynamisk tagmontering på lastbilers
førerhus
• Tåler neddykning ved offroad-brug (indtil 1 m vanddybde i
op til 2 timer), IP X9K og IP 6K7
• Med lysstærke højeffekt-LED'er
• Effektiv bortledning af varme fra LED-elektronikken i kraft
af lygtehusets varmeledende plastmateriale
• Multivolt: 9 – 33 volt
• ECE-typegodkendt (ECE-R149 fjernlys, ECE-R148
positionslys, ECE-R10 EMC)
• Indgangseffekt ved 12 V:
Positionslys 6 W og fjernlys 36 W
• Indgangseffekt ved 24 V:
Positionslys 6 W og fjernlys 36 W

INDHOLD
• Enkeltlygte med 2.500 mm, 3-polet tilslutningsledning (med
åbne ender)
• Inkl. holdersæt
• Fastmonterede LED-lyskilder

PROGRAMOVERSIGT
LED Light Bar 470 PO, Multivolt 12 / 24 V, 36 W
Med universalholder
LED-fjernlyslygte (ECE Ref. 25)

1FJ 958 140-001

LED LIGHT BAR 470 PO MED UNIVERSALHOLDER
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• Inklusiv universalholdersæt (leveres også som reservedel
8HG 958 139-841)
• Trinløst indstillelig i alle monteringspositioner
• Beregnet til stående og hængende montering samt montering
på flader i alle vinkler
• Kompakt udformning og mange forskellige
monteringsmuligheder
• Med boreskabelon for nem montering
• Vægt: 900 g
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Trinløs vinkelindstilling

LYSFORDELING
LED Light Bar 470 PO, LED-fjernlyslygte med referencetal 25

Lux er enheden for lysstyrke.
Den angiver den lysstrøm, der udgår fra lyskilden og rammer
en given flade. For eksempel bør en kontorarbejdsplads være
belyst med mindst 500 lux, og ved 1 lux kan det menneskelige
øje stadig læse en avis uden problemer. Værdierne under
lux-skalaen angiver, hvor den pågældende lysstyrke i
lysfordelingsdiagrammerne nås.

Referencetal (ref.)
Referencetallet (ref.) er en værdi, som gælder for fjernlyslygter.
Iht. ECE-regulativer må det samlede referencetal ikke overskride
en maksimal værdi på 100 pr. køretøj. Det findes ved at
sammenlægge værdierne for de to normale fjernlys (højre og
venstre forlygte) med værdierne for ekstra fjernlyslygter. Værdien
er anført på godkendte lygters lygteglas.

TILBEHØR*
HOLDER TIL DOBBELTMONTERING

INDHOLD
2 x rustfri vinkelbeslag til dobbeltmontering
(til montering af 2 LED Light Bars med universalholder)
8HG 958 128-811
Monteringsbeslagene muliggør trinløs indstilling af lysfordelingen.

SAMLEBESLAG

INDHOLD
8HG 958 139-881
Samlebeslagssættet forenkler vandret montering af flere LED Light Bars med
præcis indstilling uden niveauforskelle.

* Tilbehøret kan ikke benyttes på steder, hvor ECE-regler gælder.

Oplev lys.
Ekstralygter fra HELLA. Det rigtige lys til alle opgaver. Test det online nu!
www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver
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2 x samlebeslag (plast)
1 x M8 (20 mm) rustfri bolt

