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Η HELLA παρουσιάζει δυναμικούς προβολείς HD Matrix LED με 
φώτα πορείας λέιζερ 

 H καινοτόμα τεχνολογία στο νέο Audi A8 προσφέρει αντιθαμβωτικά φώτα πορείας και 
καλύτερη οπτική 

 Δυναμικά φώτα διασταυρώσεως με αποδοτικές LED που προσφέρουν ακριβή 
φωτισμό της πορείας 

Lippstadt, 14 Μαΐου 2018. Η αυτοκινητοβιομηχανία Audi και η HELLA, ειδικός στον φωτισμό και τα 

ηλεκτρονικά, παρουσιάζουν διάφορες καινοτομίες για τον εμπρόσθιο φωτισμό, επιτρέποντας τον ακόμη 

πιο δυναμικό και ακριβή φωτισμό των δρόμων παρέχοντας καλύτερη οπτική στους οδηγούς. Με το νέο 

Audi A8, θα βγει σε μαζική παραγωγή για πρώτη φορά μια αποδοτική μονάδα LED για τα φώτα 

διασταυρώσεως. Ο νέας τεχνολογίας προβολέας HD Matrix LED έχει επιπλέον εξελιχθεί και έχουν 

ενσωματωθεί δυναμικά φώτα πορείας λέιζερ.  

Τα φώτα διασταυρώσεως των προβολέων του νέου Audi A8 είναι εξοπλισμένα με μια συμπαγή και 

αποτελεσματική μονάδα LED. Ειδικό χαρακτηριστικό: οι μονάδες αποτελούνται από γυαλί και 

συνδυάζουν πρωτογενή και δευτερογενή οπτική σε ένα ενιαίο σώμα. Αυτό επιτρέπει την αποφυγή της 

διάχυσης του φωτός. Για τα φώτα διασταυρώσεως χρησιμοποιείται ένα σύνολο τριών μονάδων, μια για 

την προσέγγιση και άλλες δυο για τον εμπρόσθιο φωτισμό του οχήματος. Τα τελευταία έχουν απόδοση 

μέχρι 70%. Ο βαθμός απόδοσης περιγράφει τη σχέση μεταξύ της διαθέσιμης φωτεινής ροής LED και 

της φωτεινής ροής που χρησιμοποιείται για τα φώτα διασταυρώσεως.  

Για τα φώτα πορείας οι μηχανικοί φωτισμού έχουν αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία προβολέων 

Matrix. Έχουν αυξήσει τον αριθμό και την απόδοση μεμονωμένων ελεγχόμενων διόδων εκπομπής 

φωτός (LED) και τις έχουν ανακατανέμει. Οι 32 LED βρίσκονται τώρα σε μια κοινή μονάδα κατά μήκος 

δυο σειρών. Ο έλεγχος των LED γίνεται με βάση τα δεδομένα της μπροστινής κάμερας.  Μόλις 

αναγνωρίσει άλλα οχήματα ή πεζούς, η μονάδα ελέγχου σβήνει ή μειώνει μεμονωμένα LED για να 

αποφευχθεί το θάμπωμα. Όλα τα άλλα εξαρτήματα θα λειτουργούν ταυτόχρονα σαν φώτα πορείας, 

βελτιώνοντας έτσι την ορατότητα στο οδικό δίκτυο.  
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Τα φώτα πορείας HD Matrix LED υποστηρίζονται από δυο ακόμη μονάδες LED, οι οποίες αυξάνουν 

επιπλέον τόσο το πλάτος όσο και την ένταση. 

Χάρη στον προβολέα HD Matrix LED και τις επιπλέον μονάδες LED, οι δρόμοι – και ειδικά οι στροφές – 

φωτίζονται καλύτερα και με ακρίβεια. Στα φώτα διασταυρώσεως, η μονάδα διασφαλίζει ότι κάθε LED 

μπορεί να κατανεμηθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή του δρόμου. Όταν οδηγείτε σε στροφές, η 

αντίστοιχη εστίαση του φωτός θα αλλάξει. Οδηγώντας με φώτα πορείας, οι LED του προβολέα HD Matrix 

LED θα μετατοπίζουν το φως προς τις στροφές.  

Τα δυναμικά φώτα πορείας λέιζερ ενεργοποιούνται αυτόματα στα 70 km/h. Η μονάδα λέιζερ θα 

προβάλλει μια δέσμη φωτός που επεκτείνεται αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Το φως επιπλέον 

προσαρμόζεται στην πορεία της στροφής π.χ. σε επαρχιακούς δρόμους. Όταν η κάμερα αναγνωρίσει 

άλλα οχήματα στο πεδίο της, η δέσμη λέιζερ αυτόματα μειώνεται.  Αυτή η τεχνολογία θα προσφέρει 

στους οδηγούς την καλύτερη οπτική του δρόμου χωρίς να θαμπώνει τους διερχόμενους στο αντίθετο 

ρεύμα κυκλοφορίας . Στο νέο Audi A8, η έκδοση λέιζερ για πρώτη φορά ενσωματώνει μια απεικόνιση για 

λειτουργίες «καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού» μέσω 36 επιπλέον λευκών LED. 

Μέσω των δυναμικών φώτων πορείας HD Matrix LED, των φώτων πορείας λέιζερ, των αποδοτικών 

φώτων διασταυρώσεως LED και των κινούμενων φώτων ημέρας, η Audi και η HELLA έχουν 

αναπτύξει μια ολιστική σχεδίαση που θέτει νέα πρότυπα στο φωτισμό των οχημάτων, όχι μόνο στο 

σχεδιασμό αλλά και σε θέματα ασφάλειας.  

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον σχεδιασμό στο:  
https://www.youtube.com/watch?v=3ns7LBCrvlQ  
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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. 

 

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε: 
Mr. Lefteris Magioglou 
Product Manager 
Electra Hella’s S.A. 
246 Syngrou Av. 
Phone: +30 2109531690 
Fax: +30 2109531697 
l.magioglou@electra-hellas.gr 
www.hella.gr 
  

 


