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Dvojitý světlomet s homologací
dle předpisů ECE OSN

STRUČNÁ INFORMACE
Přídavný dálkový světlomet
LED Light Bar 470 Single Twin

➔➔ Dvojitý přídavný dálkový světlomet pro montáž na střed vozidla

VLASTNOSTI VÝROBKU

ROZSAH DODÁVKY

•• 2 světelné jednotky ve společném pouzdře
•• 2× 8 vysoce výkonných LED diod
•• Homologace dle předpisů ECE OSN č. 112 (dálkové světlo)
a č. 10 (elektromagnetická kompatibilita)
•• Schválen pro montáž na střed vozidla dle
předpisu ECE OSN č. 48 (světlomety pro dálkové světlo)
•• Pro aerodynamickou montáž doprostřed
na střechu kabiny tahače
•• Pouzdro z tepelně vodivého plastu zajišťuje
účinné odvádění tepla z elektronických komponent
LED diod (nízká hmotnost)
•• Malá konstrukční výška: 44 mm
•• Vícenapěťové provedení: 9 – 33 V, celkový příkon 2× 18 W
•• Odolnost proti nárazům a vibracím dle normy HELLA 67101
•• Vhodný pro použití na terénních automobilech (brodivost do
hloubky 1 m po dobu až 30 minut), IP 6K7 a IP 6K9K
(odolnost proti čištění vysokotlakými čisticími stroji)

•• Dvojitý dálkový světlomet s 3pólovým připojovacím kabelem
o délce 2 500 mm (s volnými konci)
•• S 2 univerzálními držáky
•• Pevně zabudovaný světelný zdroj v podobě LED diod
•• Návod k montáži s vrtací šablonou

PŘEHLED PROGRAMU
LED Light Bar 470 Single Twin, vícenapěťové provedení 12 / 24 V,
2× 18 W
S univerzálním držákem
Dálkový LED světlomet (referenční číslo dle
ECE OSN 17,5 + 17,5)

1FJ 958 130-301

LIGHT BAR 470 SINGLE TWIN S UNIVERZÁLNÍM DRŽÁKEM
•• Včetně 2 univerzálních držáků (k dispozici také jako náhradní
díl – sada 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: 900 g
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Plynulé nastavování sklonu

Příklad montáže na střechu kabiny: LED Light Bar 470 Single Twin

NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ
Náhradní díl – univerzální držák
Univerzální držák vč. 2 montážních úhelníků
z ušlechtilé oceli

8HG 958 139-841

Příslušenství – držák pro montáž dvou světlometů nad sebe
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
Lze použít také v kombinaci s individuálními
montážními úhelníky
Pro každý světlomet objednávejte 2×.

Na fotografii je verze přídavného světlometu
LED Light Bar 350 s držákem pro montáž dvou světlometů.

8HG 958 139-071

Příklady montáže

Příklad – vozidlo < 12 t

Příklad – vozidlo N3 > 12 t

Přídavný dálkový světlomet LED Light Bar 470 Single Twin
Umístění

Povinné pro všechny třídy motorových vozidel.

Počet

2 nebo 4 ks, u vozidel kategorie N3*, max. 6 ks
Dálkové světlo se smí zapínat pouze tehdy, pokud nedojde k oslnění řidičů protijedoucích vozidel.

Elektrické zapojení

Světlomety pro dálkové světlo musí být možné zapínat jen buď všechny najednou, nebo po párech. Pokud
jsou namontovány dva dodatečné dálkové světlomety, pak nesmí svítit současně více než 2 páry. Při přepínání
z potkávacího světla na světlo dálkové se musí zapnout nejméně jedna dvojice dálkových světlometů. Při
přepnutí na potkávací světlo se musejí vypínat všechny dálkové světlomety najednou.

Další požadavky

Součet referenčních čísel všech dálkových světlometů na vozidle, které lze zapnout, nesmí činit víc než 100.

* Vozidla kategorie N3: Pro nákladní dopravu s nejvyšší přípustnou hmotností >12 t.

Je nutné dodržovat místní platné montážní a provozní předpisy, zejména z hlediska ochrany chodců.
Před použitím přístroje si přečtěte všechny přiložené návody a bezpečnostní upozornění.

Všechny zapnuté dálkové světlomety (vždy jen po párech) smějí mít společně maximální součet referenčních čísel 100.

Upozornění: Montáž je možná jen po párech. Svítit nesmějí více než 4 dálkové
světlomety současně.

LED Light Bar 470 Single Twin je dvojitý světlomet. Lze ho kombinovat také
s dalšími přídavnými dálkovými světlomety.

DVOJITÝ PŘÍDAVNÝ DÁLKOVÝ LED SVĚTLOMET:
NÁVRHY UMÍSTĚNÍ PRO VOZIDLA DO 12 TUN
Jako příklad zde uvádíme některé z velkého počtu možných kombinací. Dodržujte předpisy platné ve vašem státě. Na vozidla s nejvyšší
přípustnou hmotností do 12 tun se smějí montovat maximálně čtyři přídavné dálkové světlomety. Dle předpisu ECE OSN č. 48 smějí svítit
maximálně čtyři dálkové světlomety současně (včetně sériově instalovaných dálkových světel). Součet referenčních čísel všech dálkových
světlometů na vozidle, které lze zapnout, nesmí činit víc než 100.
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Přídavný dálkový světlomet LED Light Bar 470 Single Twin
Zapnutý světlomet

Zapnutý světlomet
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Odpojené dálkové světlo

S dvojitým držákem
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DVOJITÝ PŘÍDAVNÝ DÁLKOVÝ LED SVĚTLOMET:
NÁVRHY UMÍSTĚNÍ PRO VOZIDLA PŘES 12 TUN
Jako příklad zde uvádíme některé z velkého počtu možných kombinací. Dodržujte předpisy platné ve vašem státě. Na vozidla s nejvyšší
přípustnou hmotností přes 12 tun se smějí montovat maximálně čtyři přídavné dálkové světlomety. Dle předpisu ECE OSN č. 48 smějí
svítit maximálně čtyři dálkové světlomety současně (včetně sériově instalovaných dálkových světel). Součet referenčních čísel všech
dálkových světlometů na vozidle, které lze zapnout, nesmí činit víc než 100.
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Vypnuté dálkové světlo

S dvojitým držákem

Ref. č. 70

Ref. č. 17,5 + 17,5

Ref. č. 70

Ref. č. 17,5 + 17,5

Ref. č. 17,5 + 17,5
Ref. č. 17,5 + 17,5

HELLA CZ, s.r.o.
Revoluční 785
285 22 Zruč nad Sázavou
Česká republika
Tel.: (+420) 327 536 425
(+420) 606 619 472
Fax: (+420) 327 536 421
Internet: www.hella.cz
e-mail: hella.cz@hella.com
www.facebook.com/hella.czech
© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt
J01333/10.17
Věcné a cenové úpravy jsou vyhrazeny.

ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI
LED Light Bar 470 Single Twin, dvojitý dálkový LED světlomet s referenčním číslem 17,5 + 17,5

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, která se týká dálkových světlometů.
Dle předpisů ECE OSN 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.

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

