
1 x ECE ref. 17,5
1 x ECE ref. 17,5

Dobbelte forlygter med ECE

PRODUKT INFO
Ekstra fjernlyslygte 
LED Light Bar 470 Single Twin

 ➔ Dobbelt fjernlyslygte til montering centralt på bilen.

PRODUKTEGENSKABER
 • 2 lysenheder i ét fælles hus
 • Med 2 x 8 lysstærke højeffekt-LED'er
 • ECE-typegodkendt R112 fjernlys og R10 EMC
 • Til central montering på bilen, godkendt iht.  

ECE-regulativ 48 (forlygter til fjernlys)
 • Til aerodynamisk tagmontering, centralt på  

lastbilførerhuse
 • Effektiv afledning af varme fra LED-elektronikken i kraft af 

lygtehuset af varmeledende plastmateriale (lav vægt)
 • Lav højde: 44 mm
 • Multivolt: 9 – 33 volt, 2 x18 watt samlet effektforbrug
 • Stød- og vibrationssikker iht. HELLA Norm 67101
 • Tåler neddykning ved offroad-brug (indtil 1 m vanddybde i 

op til 30 minutter), IP 6K7 og IP 6K9K (tåler højtryksrenser)

INDEHOLDER
 • Dobbelt lygte med 3-polet tilslutningsledning på 2.500 mm 

(med åbne ender)
 • Med 2 universalholdere
 • Fastmonterede LED-lyskilder
 • Monteringsvejledning med boreskabelon

PROGRAMOVERSIGT
LED Light Bar 470 Single Twin, Multivolt 12 / 24 V, 2 x 18 watt

Med universalholder

LED-fjernlyslygte (ECE ref. 17,5 + 17,5) 1FJ 958 130-301



 • Inklusiv 2 universalholdere (leveres også som reservedelssæt 
8HG 958 139-841)

 • Trinløst indstillelig i alle monteringspositioner
 • Beregnet til stående og hængende montering samt montering 

på flader i alle vinkler
 • Kompakt udformning og mange forskellige 

monteringsmuligheder
 • Med boreskabelon for nem montering
 • Vægt: 900 g

Eksempel på montering på førerhustag LED Light Bar 470 Single Twin 

Trinløs vinkelindstilling
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LED LIGHT BAR 470 SINGLE TWIN MED UNIVERSALHOLDERE

1 x ECE ref. 17,5 1 x ECE ref. 17,5



RESERVEDELE / TILBEHØR

Reservedel – universalholder

Universalholder inkl. 2 x rustfri vinkelholdere 8HG 958 139-841

Tilbehør – holder til dobbeltmontering over hinanden

2 x  rustfri dobbeltmonterings-vinkelholdere
(til kombination med 8HG 958 139-071) 8HG 958 128-811

Reservedel

Kan også benyttes i kombination med 
individuelle vinkelholdere. 8HG 958 139-071

Der skal bestilles 2 stk. pr. lygte.

Monteringsholderne muliggør trinløs indstiling af lysfordelingen.

Illustrationen viser LED-ekstralygter  
LED Light Bar 350 med holdere til dobbelt montering.



Eksempler på montering

      

          

Ekstra fjernlyslygte LED Light Bar 470 Single Twin

Placering Påbudt for alle motorkøretøjsklasser

Antal 2 eller 4 stk., for N3-køretøjer* maks. 6 stk.
Fjernlyset må kun tændes, når modkørende ikke blændes.

Elektrisk tilslutning
Fjernlyslygter må kun kunne tændes samtidig eller parvist. Hvis der er monteret to ekstra fjernlyslygter, må 
højst to par lyse samtidig. Ved skift fra nærlys til fjernlys skal mindst ét par lygter til fjernlys tændes.  
Ved nedblænding skal alle fjernlyslygter slukke samtidig.

Øvrige regler Summen af referencetallene for alle fjernlyslygter, der kan aktiveres samtidig, må ikke være højere end 100.

*  N3-køretøjer: til godsbefordring med tilladt totalvægt >12 t.

De tændte fjernlyslygter (altid kun tændt parvist) må tilsammen højst have et referencetal på 100.

De nationale forskrifter for påbygning, indbygning og anvendelse skal overholdes, isæt mht. fodgængerbeskyttelse.
Inden enheden benyttes, skal alle medfølgende vejledninger og sikkerhedsanvisninger læses.

Bemærk: kun parvis montering er tilladt. Der må ikke lyse mere end 4 
fjernlyslygter samtidig.

LED Light Bar 470 Single Twin betragtes som en dobbelt lygte. Den kan også 
monteres i kombination med andre ekstralygter.

    

  

Eksempel– N3-køretøj > 12 tEksempel – køretøj < 12 t



EKSTRA LED-DOBBELT FJERNLYSLYGTE: PLACERINGSFORSLAG FOR 
MOTORKØRETØJER UNDER 12 TONS

Eksemplerne viser nogle af de mange kombinationsmuligheder. De nationale forskrifter skal altid overholdes. Motorkøretøjer op til 
12 tons tilladt totalvægt må højst have fire ekstra fjernlyslygter. Ifølge ECE-regulativ nr. 48 må der højst lyse fire fjernlyslygter (inkl. det 
standardmonterede fjernlys) samtidig. Summen af referencetallene for alle fjernlyslygter, der kan aktiveres samtidig, må ikke være 
højere end 100.

Ekstra fjernlyslygte LED Light Bar 470 Single Twin

   Lygte tændt    Lygte tændt    Lygte tændt

  Fjernlys sat ud af funktion

1 x ECE ref. 17,5 1 x ECE ref. 17,5

Ref. 35 Ref. 70

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

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

Med dobbeltholder



EKSTRA LED-DOBBELT FJERNLYSLYGTE: PLACERINGSFORSLAG FOR 
MOTORKØRETØJER OVER 12 TONS

Eksemplerne viser nogle af de mange kombinationsmuligheder. De nationale forskrifter skal altid overholdes. Motorkøretøjer over 
12 tons tilladt totalvægt må højst have seks ekstra fjernlyslygter. Ifølge ECE-regulativ nr. 48 må der højst lyse fire fjernlyslygter  
(inkl. det standardmonterede fjernlys) samtidig. Summen af referencetallene for alle fjernlyslygter, der kan aktiveres samtidig, må ikke 
være højere end 100.

Ref. 95

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 30 Ref. 30

Ref. 95

Ref. 17,5 + 17,5

 Ref. 
30

 Ref. 
30



Ref. 70 Ref. 70

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 17,5 + 17,5

1 x ECE ref. 17,5 1 x ECE ref. 17,5

Ekstra fjernlyslygte LED Light Bar 470 Single Twin

   Lygte tændt    Lygte tændt    Lygte tændt

  Fjernlys slukket

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

Med dobbeltholder
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LYSFORDELING

Lux er enheden for lysstyrke. 
Den angiver den lysstrøm, der udgår fra lyskilden og rammer 
en given flade. For eksempel bør en kontorarbejdsplads være 
belyst med mindst 500 lux, og ved 1 lux kan det menneskelige 
øje stadig læse en avis uden problemer. Værdierne under 
lux-skalaen angiver, hvor den pågældende lysstyrke i 
lysfordelingsdiagrammerne nås.

Referencetal (ref.)
Referencetallet (ref.) er en værdi, som gælder for fjernlyslygter. 
Iht. ECE-regulativer må det samlede referencetal ikke 
overskride en maksimal værdi på 100 pr. køretøj. Den findes 
ved at sammentælle værdierne for de to standardmonterede 
fjernlyslygter (højre og venstre forlygte) plus værdierne for 
yderligere fjernlyslygter. Værdien er anført på godkendte lygters 
lygteglas.

LED Light Bar 470 Single Twin, LED-dobbelt-fjernlyslygte med referencetal 17,5 + 17,5

Oplev lys.  
Ekstralygter fra HELLA. Det rigtige lys til enhver opgave. Test det online nu!

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver


