ECE-typgodkänd

LED LIGHT

BAR 470 PO

SNABBINFO

Extraljusramp med positionsljus
LED-ramp 470 PO
➔ LED-Extraljusramp 470 PO med universalhållare
➔ Med karaktäristiskt LED-positionsljus
➔ Kompakt konstruktion och låg vikt

PRODUKTEGENSKAPER
• LED-Extraljusramp med smalt ljusutsläpp
• Kompakt konstruktion och låg vikt
• Utvecklad för speciella krav hos offroad-fordon samt för
aerodynamisk takmontering på lastbilshytter
• För terränganvändning, Vattentät (nedsänkbar till 1 m
vattendjup upp till 2 timmar), IP X9K och IP 6K7
• Med ljusstarka högeffekt-LED
• Effektiv värmeavledning för LED-elektroniken med hus av
värmeavledande plast
• Multivolt: 9 – 33 volt
• ECE-typgodkänd (ECE-R149 helljus, ECE-R148 positionsljus,
ECE-R10 EMC)
• Effektförbrukning vid 12 V:
positionsljus 6 W och helljus 36 W
• Effektförbrukning vid 24 V:
positionsljus 6 W och helljus 36 W

LEVERANSOMFATTNING
• En LED-Extraljusramp med 3-polig anslutningskabel
2500 mm (med öppna ändar)
• Inkl. hållarsats
• Fast monterad LED-lampa

PROGRAMÖVERSIKT
LED-Extraljusramp 470 PO, multivolt 12 / 24 V, 36 W
Med universalhållare
LED-Extraljusramp (ECE-ref. 25)

1FJ 958 140-001

LED EXTRALJUSRAMP 470 PO MED UNIVERSALHÅLLARE
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• Inklusive universalhållarsats (finns även som reservdel
8HG 958 139 841)
• Steglöst justerbar för alla monteringslägen
• Lämplig för stående eller hängande montering även på lutande
ytor
• Kompakt storlek och flexibla monteringsmöjligheter
• Med hålmall som ger enkelt montage
• Vikt: 900 g
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Steglös vimkelinställning

LJUSSPRIDNING
LED Extraljusramp 470 PO, LED-ramp med referenstal 25

Lux är enheten för belysningsstyrka.
Den anger det ljusflöde som ljuskällan avger på en viss yta.
Exempelvis bör en kontorsarbetsplats vara belyst med 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.

Referenstal (ref.)
Referenstalet (ref.) är ett värde som avser fjärrstrålkastare. Enligt
ECE-bestämmelserna 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 fjärrstrålkastare. Värdet är
angivet på spridningslinsen hos godkända strålkastare.

TILLBEHÖR*
HÅLLARE FÖR DUBBELMONTERING

LEVERANSOMFATTNING
2 st. dubbelmontagevinklar, rostfria
(för montering av 2 LED-ramper med universalhållare)
8HG 958 128-811
Hållaren möjliggör steglös inställning av belysningen.

ADAPTER FÖR DUBBELMONTAGE

LEVERANSOMFATTNING
8HG 958 139-881
Med adaptersatsen kan du enkelt montera ihop två eller fler LED-ramper på
längden.

* Tillbehör ej användbart för att uppfylla ECE-reglemente.

Upplev ljuset.
Extraljus från HELLA. Rätt ljus för varje tillämpning. Testa online nu!
www.hella.com/upc
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2 st. kopplingselement (plast)
1 x M8 (20 mm) rostfri cylinderskruv

