
STRUČNÁ INFORMACE
Přídavný světlomet Luminator LED - inovace s 
vysoce výkonnými LED diodami
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Inovace s velkým I: přídavný světlomet Luminator

na 100% v LED technologii!

 • Inovace přídavných světlometů s vysoce výkonnými LED 
diodami pro dálkové světlomety

 • Výrazný noční design díky hvězdicovitému obrysovému 
světlu v optice Kartoval

 • Díky LED technice již nikdy nemusíte měnit žárovky / výbojky
 • Po zapnutí se ukáže jasné, studené, bíle zářící světlo LED ve 

dne i v noci s charakteristickým světelným designem
 • Světelný signál při funkci světelné houkačky bez zpoždění
 • Vyměnitelná vložka refl ektoru s rámečkem z umělé hmoty, 

odolná proti nárazům
 • Kvalitní robustní celokovový světlomet s krytem, refl ektorem 

a upevňovacím držákem z hliníkového tlakového odlitku
 •  Multivoltážní, pro napětí 12 V a 24 V
 • Dálkový světlomet s referenčním číslem 40 a s obrysovým 

světlem 
testováno ECE

 • Hmotnost 2800 g

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY



PŘEHLED PROGRAMU 

ROZDĚLENÍ SVĚTLA

Luminator s referenčním číslem 40

Lux je jednotka intenzity osvětlení. Udává světelný tok, vy-
cházející z určitého zdroje světla a dopadající na určitou plochu. 
Například osvětlení pracoviště v kanceláři by mělo být osvětle-
no minimálně světlem o síle 500 lux. Už při 1 luxu dokáže lidské 
oko bez problémů číst noviny. 
Hodnoty uvedené pod lištou diagramu udávají, kde je dosahová-
no příslušné inttenzity osvětlení.

Ref. 50, 40, 37,5, 17,5 a 12,5: referenční číslo (ref.č.) je hod-
nota, která se vztahuje k dálkovým světlometům. Podle předpi-
su ECE nesmí toto referenční číslo přesáhnout horní limit 100 
na jednom vozidle. Zde se započítávají obě hodnoty sériového 
dálkového světlometu (levý a pravý hlavní světlomet) plus hod-
noty dalších na vozidle namontovaných dálkových světlometů. 
Hodnota je zanesena na rozptylovém skle povolených světlo-
metů.
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 � Dálkový světlomet LED s pozičním světlem LED
 � S kabeláží
 � Montážní materiál
 � Návod k montáži

Popis Objednací číslo

Dálkový světlomet (ref. č. 40) multivoltážní 12 / 24 V 1F8 011 002-001

Náhradní díl
Vložka refl ektoru LED s obrysovým světlem LED Kartoval 1F8 181 541-011

Příslušenství
Ochranný kryt pro Luminator* 8XS 147 945-011

* POZOR: V některých zemích nejsou ochranné krytky povoleny. Před použitím v běžném silničním pro-
vozu se prosím informujte na příslušném místě.
Porušení tohoto předpisu je přestupkem.

Montáž : nastojato. 
Úhel sklonu + / - 7° www.hella.de/lightshow www.hella.de/truck www.hella.de/off road


