PRODUCT-INFO
LEDayFlex

➔➔ De modulaire LED-dagrijverlichtingsset

PRODUCTKENMERKEN
Voordelen van LEDayFlex:
➔➔ Aanpassing aan de contouren van het voertuig binnen het
bestek van de typegoedgekeurde montageposities
➔➔ Extreem vlakke inbouwdiepte van de modules
➔➔ 30 x langere levensduur dan H7-gloeilampen
➔➔ High-performance-LED’s voor een optimale lichtopbrengst
➔➔ Verlichting gaat bij ingeschakeld contact automatisch branden
➔➔ Het speciale signaalbeeld van dagrijlampen is overdag in
het verkeer beter waarneembaar dan normaal dimlicht
waardoor er minder kans is op een ongeval

Flexibel te configureren modules maken een individueel
voorlichtdesign mogelijk. Maar dat is niet alles: LEDayFlex
is ook verkrijgbaar met positielichtschakeling voor in het
donker.*
LED-dagrijverlichtingsset met of zonder positielicht, bestaande
uit 2 moduleketens met 5 tot 8 ronde LED-modules die aan de
voorkant van het voertuig kunnen worden geconfigureerd tot
een verlichtingssysteem. De afzonderlijke modules zijn rond
en hebben een diameter van ca. 30 mm. Elke afzonderlijke
module is voorzien van een high-performance-LED. Het licht
wordt verdeeld door een lensvormig lampglas dat is ontworpen op basis van computerberekeningen. De metalen behuizing beschermt de verlichtingselektronica op een betrouwbare
manier tegen invloeden van buitenaf en dient tegelijkertijd
voor het afvoeren van warmte. De set bestaat uit twee (voorbedrade) moduleketens en twee elektronicamodules voor de
elektrische aansluiting en de besturing. Het systeem wordt
door middel van een 3-polige AMP-SUPERSEAL-stekker verbonden met het boordnet.

Aanwijzing: Voor de aansluiting op het voertuig kan er naast de dagrijverlichtingsset een professionele kabelset incl. een contrastekker worden besteld.
* Flexibele configuratie binnen het bestek van de afgegeven typegoedkeuringen.

TECHNISCHE DETAILS

PROGRAMMAOVERZICHT
Beschrijving

Technische gegevens

Artikelnummer

Lichtbron

High-performance-LED’s

5 lichtmodules dagrijverlichting

2PT 010 458-701

Opgenomen vermogen

5,8 W (dagrijverlichting)
0,6 W (positielicht)

5 lichtmodules dagrijverlichting/ positielicht*

2PT 010 458-711

Tussen de afzonderlijke modules:
85 ± 5 mm
Van het begin van de stekker tot aan de
eerste afzonderlijke module: 120 ± 10 mm

6 lichtmodules dagrijverlichting

2PT 010 458-721

Kabellengte

6 lichtmodules dagrijverlichting / positielicht*

2PT 010 458-731

7 lichtmodules dagrijverlichting

2PT 010 458-741

Bevestiging

De complete lichtketen wordt aan de afzonderlijke modules bevestigd.
Aan elke afzonderlijke module zit schroefdraad voor twee bouten waarmee de module flexibel kan worden gepositioneerd
en gemonteerd.

7 lichtmodules dagrijverlichting / positielicht*

2PT 010 458-751

8 lichtmodules dagrijverlichting

2PT 010 458-761

Elektronicamodule

Incl. vast aangezette AMP-SUPERSEAL-stekker,
kabel ommanteld, ca. 29 cm lang

8 lichtmodules dagrijverlichting / positielicht*

2PT 010 458-771

Spanning

Multivolt 12 V / 24 V

Accessoires
(Niet meegeleverd)

Typegoedkeuring

ECE, SAE

Professionele kabelset incl. contrastekker

8KA 165 959-001

Verlengkabel 2-polig 500 mm lang

8KB 178 139-001

AMP-contrastekkers (1 set)

8KW 744 807-801

AMP-contrastekkers (10 stuks)

8JA 746 184-032

Steekcontacten (50 stuks)

8KW 744 837-002

Losse afdichtingen (50 stuks)

9GD 746 185-002

MONTAGEVOORSCHRIFTEN
Wettelijk zijn er verschillende montagevarianten toegestaan. De afstanden en
stralingshoeken moeten wel aan vaste regels voldoen.
 ij gebruik als positielicht moet de minimale montagehoogte 250 mm bedraB
gen en mag de afstand vanaf de buitenkant maximaal 400 mm zijn.
2)
Bij voertuigen breder dan 1.300 mm moet de afstand minimaal 400 mm bedragen.
1)

max.
1.500 mm

min.
250 mm1)

Bij gebruik van dagrijverlichting als positielicht moet volgens ECE-R48 het standaardpositielicht permanent worden uitgeschakeld. Gedetailleerde informatie
vindt u in de betreffende montagehandleiding. Verdere wettelijke voorschriften
en montage-instructies vindt u op het internet of kunt u opvragen bij een erkend
garagebedrijf.

min. 600 mm2)
min. = minimale afstand
max. = maximale afstand

Dagrijverlichting vergroot de veiligheid in het wegverkeer aanzienlijk en voorkomt ca. 58% van de ongevallen met zwaargewonden*. Met LEDayFlex wordt
uw voertuig door andere verkeersdeelnemers eerder en beter waargenomen.
* Studie van het SWOV-Institute for Road Safety Research in opdracht van de EU.

Afb.: Vergelijking dimlicht versus dagrijverlichting
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*B
 ij gebruik van LEDayFlex als positielamp moet conform ECE-R 48 het standaardpositielicht permanent worden uitgeschakeld.

