Homologace dle požadavků ECE

STRUČNÁ INFORMACE
Přídavné dálkové světlomety
LED Light Bar 350 a 470

➔➔ Verze: LED Light Bar 350 s plastovým držákem nebo s univerzálním držákem
➔➔ Verze: LED Light Bar 470 s univerzálním držákem

VLASTNOSTI VÝROBKU

ROZSAH DODÁVKY

•• Dálkový LED světlomet ve tvaru kompaktní světelné lišty
•• Malá konstrukční výška a nízká hmotnost
•• Vyvinut pro speciální požadavky terénních automobilů
a aerodynamickou montáž na střechu kabiny nákladního
vozu
•• Vhodný pro použití na terénních automobilech
(brodivost do hloubky 1 m po dobu až 0.5 hodin), IP6K7
•• S vysoce výkonnými LED diodami
•• Pouzdro z tepelně vodivého plastu zajišťuje účinné odvádění
tepla z elektronických komponent LED diod
•• Vícenapěťové provedení: 9–33 V
•• Homologace podle předpisů ECE OSN č. 112 a č. 10
(elektromagnetická kompatibilita)

•• Samostatný světlomet s 2pólovým připojovacím kabelem,
2 500 mm (s otevřenými konci)
•• Vč. sady držáků
•• Pevně zabudovaný světelný zdroj v podobě LED diod

PŘEHLED PROGRAMU
LED LIGHT BAR 350, vícenapěťové provedení 12 / 24 V, 25 W
S plastovým držákem
Dálkový LED světlomet (ref.č. 20 podle předpisů ECE)

1FJ 958 040-001

Dálkový LED světlomet (ref.č. 20 podle předpisů ECE)

1FJ 958 040-051

S univerzálním držákem
Dálkový LED světlomet (ref.č. 20 podle předpisů ECE)

1FJ 958 040-072

Dálkový LED světlomet (ref.č. 20 podle předpisů ECE)

1FJ 958 040-082

LED LIGHT BAR 470, vícenapěťové provedení 12 / 24 V, 35 W
S univerzálním držákem
Dálkový LED světlomet
(vztažná hodnota 25 podle předpisů EHK)

1FJ 958 130-111

Dálkový LED světlomet
(vztažná hodnota 37,5 podle předpisů EHK)

1FJ 958 130-011

LIGHT BAR 350 S PLASTOVÝM DRŽÁKEM
••
••
••
••

Včetně upevňovacích držáků a šroubů
Vzdálenost upevňovacích držáků na vozidle je variabilní
Vhodný pro vodorovnou montáž
Zavěšení je možné při otočení o 180° a nastavení obou
upevňovacích držáků směrem nahoru
•• Kompaktní rozměry a různé možnosti upevnění
•• Hmotnost: 700 g
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Podpora variabilního nastavení polohy dvou držáků pomocí upínací spojky a žebrování
na pouzdře umožňuje flexibilní upevnění na vozidle.

Rozsah dodávky
•• 2× polovina plastového držáku
•• 1× příchytka ve tvaru C
•• 1× ozubený upínací prvek
•• 1× pojistná matice M6 z ušlechtilé oceli
s nylonovou vložkou
•• 1× imbusový šroub M6 × 70 mm z ušlechtilé
oceli
•• 1× podložka M6 z ušlechtilé oceli
8HG 958 053-801
Pro každý světlomet objednávejte 2×.

Nastavení sklonu: 20 ° směrem dolů a 30 ° směrem nahoru při montáži nastojato.
(nastavený úhel sklonu se zafixuje dotažením montážních matic)

LIGHT BAR 350 A 470 S UNIVERZÁLNÍM DRŽÁKEM
•• Včetně sady univerzálního držáku (k dispozici také jako
náhradní díl 8HG 958 139-841)
•• Plynulé nastavování ve všech montážních polohách
•• Vhodný pro instalaci nastojato, zavěšení i montáž na plochy
s libovolným sklonem
•• Kompaktní rozměry a různé možnosti upevnění
•• Vrtací šablona zaručuje snadnou montáž
•• Hmotnost: 700 g (LED Light Bar 350)
•• Hmotnost: 900 g (LED Light Bar 470)
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Plynulé nastavování sklonu
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NÁHRADNÍ DÍL / PŘÍSLUŠENSTVÍ – UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK
HELLA rozšiřuje sortiment příslušenství pro LED světlomet Light
Bar 350 mm o tyto nové snadno instalovatelné upevňovací držáky
pro univerzální montáž. Držáky se jednoduše naklapnou na
konce pouzdra světlometu a lze je flexibilně upevnit na všechny
montážní plochy. Díky tomu jsou vhodné pro většinu konfigurací
vozidel.

Nové univerzální držáky lze použít jak s variantou „přídavný
světlomet“, tak s variantou „pracovní světlomet“. Matice, šrouby
a úhelníky jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli v kvalitě používané
v lodním stavitelství. Nový držák – s krytkami šroubů sloužícími
jako pojistka proti odcizení – lze plynule nastavovat. Sadu
univerzálního držáku lze použít také jako sadu náhradních dílů pro
světlomet LED Light Bar 470.

ROZSAH DODÁVKY
••
••
••
••
••
••
••

2× montážní úhelník z ušlechtilé oceli
2× imbusový šroub M8 × 20 mm z ušlechtilé oceli
2× pojistná matice M8 z ušlechtilé oceli s nylonovou vložkou
2× koncový adaptér
2× třecí podložka
2× koncová svěrka
2× krytka šroubu
8HG 958 139-841

Montážní držáky lze umístit tak, aby byly
vhodné pro většinu míst montáže.

PŘÍKLAD POUŽITÍ

Světlomet se ideálně hodí také k montáži na šikmé montážní plochy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – DRŽÁK PRO MONTÁŽ DVOU SVĚTLOMETŮ
Nová, snadno instalovatelná skupina držáků HELLA pro
světlomety Light Bar 350 a 470 umožňuje namontovat dva
přídavné nebo pracovní světlomety.

Světlomety lze umístit nad sebe a individuálně je nastavovat.
Umožňují tak kombinovat a přizpůsobit osvětlovací
charakteristiku v souladu s konkrétními potřebami.

ROZSAH DODÁVKY
•• 2× dvojitý montážní úhelník z ušlechtilé oceli
(v kombinaci s 8HG 958 139-071)
8HG 958 128-811

Montážní držáky umožňují plynule nastavovat osvětlení.

NÁHRADNÍ DÍL / PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lze použít v kombinaci s dvojitým montážním úhelníkem
8HG 958 128-811 nebo individuálními montážními úhelníky.

ROZSAH DODÁVKY
••
••
••
••
••
••

1× imbusový šroub M8 × 20 mm z ušlechtilé oceli
1× pojistná matice M8 z ušlechtilé oceli s nylonovou vložkou
1× koncový adaptér
1× třecí podložka
1× koncová svěrka
1× krytka šroubu
8HG 958 139-071

Pro každý světlomet objednávejte 2×.

ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI
Light Bar 350 mm, dálkový LED světlomet s ref. číslem 20

Light Bar 350 mm, dálkový LED světlomet s ref. číslem 30

Light Bar 470 mm, dálkový LED světlomet s ref. číslem 25

Light Bar 470 mm, dálkový LED světlomet s ref. číslem 37,5

Lux je jednotka intenzity osvětlení.
Udává světelný tok dopadající ze světelného zdroje na určitou
plochu. Například osvětlení kancelářského pracoviště by mělo
dosahovat intenzity minimálně 500 luxů; při intenzitě osvětlení ve
výši jednoho luxu je člověk stále ještě schopen bez problémů číst
noviny. Hodnoty uvedené pod stupnicí s luxy udávají, na kterém
místě diagramů rozložení svítivosti se dosahuje příslušné intenzity
osvětlení.

Referenční číslo
Referenční číslo je hodnota, které se týká dálkových světlometů.
Dle předpisů ECE nesmí toto referenční číslo u jediného vozidla
překročit horní mez 100. Počítají se obě hodnoty sériových
dálkových světel (levého a pravého hlavního světlometu) plus
hodnoty dalších namontovaných dálkových světlometů. Hodnota
je uvedena na rozptylovém skle certifikovaných světlometů.
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HELLA Light Bar 350: Vyznamenán cenou 2016 Global Media Award na veletrhu SEMA Show v Las Vegas.

Zažijte světlo.
Přídavné světlomety HELLA. Správné světlo pro každý způsob využití. Vyzkoušejte si je online!
www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver

