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IAA 2017: Η ψηφιοποίηση του φωτισμού ζωντανά 

• Η HELLA εισάγει τις Οθόνες Υγρών Κρυστάλλων (LCD) στον εμπρόσθιο φωτισμό 

• Η ανάλυση 30.000 pixels φωτίζει τον νέο δρόμο στην τεχνολογία φωτισμού 

Lippstadt, 12 Σεπτεμβρίου 2017. Οι νέες γενιές προβολέων είναι ευφυείς, υψηλής ανάλυσης και 

πολύ-λειτουργικοί. Οι πηγές φωτός στον προβολέα μπορούν να ενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Οπότε 

η ψηφιοποίηση χρησιμοποιείται στην τεχνολογία φωτισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η HELLA,  

ειδικός στον φωτισμό και τα ηλεκτρονικά συνεχίζει να το εξελίσσει. Ως μέρος του ερευνητικού 

προγράμματος, η εταιρία ανέπτυξε έναν προβολέα βασισμένο σε Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD) 

μαζί με τους συνεργάτες του έργου και ενσωμάτωσε αυτήν την τεχνολογία σε όχημα για πρώτη φορά. 

Από το 2020, η τεχνολογία Υγρών Κρυστάλλων HD θα χρησιμοποιηθεί σε μαζική παραγωγή. Το 

πρωτότυπο του προβολέα παρουσιάστηκε στο περίπτερο της HELLA στην έκθεση IAA. 

Στον λεγόμενο προβολέα LCD, ο φωτισμός LED κατευθύνεται μέσω μίας οθόνης υγρών κρυστάλλων.  

Το πρωτότυπο του προβολέα που αναπτύχθηκε ως μέρος του ερευνητικού προγράμματος προβάλει 

έως 30.000 pixels στο δρόμο. Ως εκ τούτου, ο προβολέας είναι ανώτερος των ήδη καθιερωμένων 

premium προϊόντων όσον αφορά την ανάλυση. Η HELLA θέλει να επεκτείνει τον αριθμό των φωτεινών 

σημείων σε περίπου 50.000. 

Η τεχνολογία LCD έχει καθοριστικά πλεονεκτήματα όχι μόνο σε σχέση με την ανάλυση, αλλά επίσης σε 

σχέση με τις λειτουργίες. Έτσι ο προβολέας ανάλογα με την οδηγική κατάσταση, με έναν ευφυή, 

συνεχή, στοχευμένο και βέλτιστο τρόπο προσαρμόζει την κατανομή φωτός στις αντίστοιχες συνθήκες 

κυκλοφορίας, καιρού και οδοστρώματος. Η τεχνολογία LCD επιτρέπει επίσης πολύπλοκες λειτουργίες 

που αυξάνουν τόσο την ασφάλεια όσο και την άνεση των οδηγών και σχετική με την αυτόνομη 

οδήγηση.  Θα περιλαμβάνει για παράδειγμα, διαβάσεις πεζών, απεικόνιση ζωνών προστασίας για τους 

ποδηλάτες, προειδοποιήσεις, σύμβολα πλοήγησης ή την απεικόνιση της ιδανικής διαδρομής οδήγησης. 

 

 

 

 

   



 

Σημείωση:  

Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

www.hella.com/press 

  

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή επιχείρηση, 

εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 100 σημεία σε 

περισσότερες από 35 χώρες. Ο Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει είδη φωτισμού και 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις 

μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και 

υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών 

συστημάτων των οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 5.800 άτομα 

που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. € 

5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους κορυφαίους 

προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από τις 100 μεγαλύτερες 

Γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 
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246 Syngrou Av. 
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l.magioglou@electra-hellas.gr 
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