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

Dobbeltlyskaster med ECE

PRODUKTINFO
Ekstralyskaster 
LED Light Bar 470 Single Twin

 ➔ Dobbel ekstralyskaster til sentrert montering på kjøretøyet

PRODUKTEGENSKAPER
 • 2 lysenheter i en lampe
 • Med 2 x 8 lyssterke høyeffekts-LED-er
 • ECE-typegodkjent R112 fjernlys og R10 EMC
 • Tillatt til sentrert montering på kjøretøy i henhold til  

ECE-regulativ (lyskaster til fjernlys)
 • Til aerodynamisk takmontering midt på førerhuset
 • Effektiv bortleding av varmen fra LED-elektronikken 

gjennom huset av varmeledende kunststoff (lav vekt)
 • Bygger lavt: 44 mm
 • Multivolt: 9–33 volt, 2 x 18 watt totalt effektbehov
 • Støt- og vibrasjonsresistent iht. HELLA-standard 67101
 • Vadeevne ved terrengkjøring (ned til 1 m vanndybde i opptil 

30 minutter), IP 6K7 og IP 6K9K (tåler høytrykksspyling)

LEVERES MED :
 • Dobbel fjernlyskaster med 3-polet tilkoblingsledning, 2500 

mm lang (med åpne ender)
 • Med 2 universalbraketter
 • Fast monterte LED-lyskilder
 • Monteringsanvisning med bormal

SORTIMENTSOVERSIKT
LED Light Bar 470 Single Twin, multivolt 12/24 V, 2 x 18 watt

Med universalbrakett

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



 • Inklusive 2 universalbraketter (også tilgjengelig som 
reservedelssett 8HG 958 139-841)

 • Trinnløst justerbar til alle monteringsposisjoner
 • Egner seg til stående og hengende montering på flater med 

enhver helling
 • Kompakt størrelse og flere monteringsmuligheter
 • Med bormal for enkel montering
 • Vekt: 900 g

Eksempel på montering i taket: LED Light Bar 470 Single Twin

Trinnløs justering av hellingsvinkel
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LED LIGHT BAR 470 SINGLE TWIN MED UNIVERSALBRAKETT

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



RESERVEDELER/TILBEHØR

Reservedel – universalbrakett

Universalbrakett inkl. 2 rustfrie stålvinkler 8HG 958 139-841

Tilbehør – brakett til dobbeltmontering over hverandre

2 stk.  doble monteringsvinkler av rustfritt stål
(til kombinasjon med 8HG 958 139-071) 8HG 958 128-811

Reservedel

Kan også brukes i kombinasjon med 
individuelle monteringsvinkler 8HG 958 139-071

Husk å bestille 2 stk. per lyskaster.

Monteringsbraketter gjør det mulig å stille inn belysningen trinnløst.

Dette bildet viser ekstralyskasterversjonen  
LED Light Bar 350 med brakett til dobbeltmontering.



Eksempler på montering

      

          

Ekstralyskaster LED Light Bar 470 Single Twin

Plassering Påbudt for alle kjøretøyklasser.

Antall 2 eller 4 stk, på N3-biler*, maks. 6 stk
Fjernlyset skal bare slås på når det ikke blender møtende trafikk.

Elektrisk kobling
Lyskasterne til fjernlyset skal bare kunne slås på samtidig eller parvis. Dersom det er montert to 
ekstralyskastere til fjernlys, skal ikke flere enn to par lyse samtidig. Ved overgang fra nærlys til fjernlys skal 
minst ett par til fjernlys kobles inn. Ved overgang til nærlys skal alle fjernlyskastere slås av samtidig.

Andre bestemmelser Summen av referansetallene for alle fjernlyskasterne som kan kobles inn på bilen, skal ikke overstige 100.

*  N3-biler: til godstransport med tillatt totalvekt >12 t.

Alle innkoblede fjernlyskastere (alltid parvis) skal til sammen maksimalt ha et referansetall på 100.

De nasjonale monterings- og driftsbestemmelsene skal følges og overholdes. Dette gjelder spesielt dem om 
fotgjengerbeskyttelse.
Les alle vedlagte veiledninger og sikkerhetsanvisninger før du tar i bruk utstyret.

Husk: Montering bare tillatt parvis. Det er ikke lov å la mer enn fire 
fjernlyskastere lyse samtidig.

Ved LED Light Bar 470 Single Twin dreier det seg om en dobbeltlyskaster. En 
kombinasjon med andre ekstrafjernlyskastere er også mulig.

    

  

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



DOBBEL EKSTRA LED-FJERNLYSKASTER: PLASSERINGSFORSLAG 
FOR BILER UNDER 12 TONN

Eksemplene viser noen av de tallrike kombinasjonsmulighetene. Vær oppmerksom på forskriftene som gjelder i de enkelte land. 
Kjøretøy med en tillatt totalvekt på opptil 12 tonn kan maksimalt montere fire ekstra fjernlyskastere. I henhold til ECE-regulativ nr. 48 er 
det tillatt at maksimum fire fjernlyskastere (inklusive det standardmonterte fjernlyset) lyser samtidig. Summen av referansetallene for 
alle fjernlyskasterne som kan kobles inn på bilen, skal ikke overstige 100.

Ekstralyskaster LED Light Bar 470 Single Twin

   Lyskaster på    Lyskaster på    Lyskaster på

  Fjernlys frakoblet

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 dobbeltbrakett



DOBBEL EKSTRA LED-FJERNLYSKASTER:  
PLASSERINGSFORSLAG FOR BILER OVER 12 TONN

Eksemplene viser noen av de tallrike kombinasjonsmulighetene. Vær oppmerksom på forskriftene som gjelder i de enkelte land. 
Kjøretøy med en tillatt totalvekt på over 12 tonn kan maksimalt montere seks ekstra fjernlyskastere. I henhold til ECE-regulativ nr. 48 er 
det tillatt at maksimum fire fjernlyskastere (inklusive det standardmonterte fjernlyset) lyser samtidig. Summen av referansetallene for 
alle fjernlyskasterne som kan kobles inn på bilen, skal ikke overstige 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

Ekstralyskaster LED Light Bar 470 Single Twin

   Lyskaster på    Lyskaster på    Lyskaster på

  Fjernlys slått av

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

Med dobbeltbrakett
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LYSFORDELING

Lux er enheten for belysningsstyrke. 
Den angir lysstrømmen fra en lyskilde som treffer en bestemt 
flate. For eksempel bør et kontor være opplyst med minst 
500 lux, og ved 1 lux kan mennesker fortsatt lese en avis uten 
problemer. Verdiene under luxlinjen viser hvor de tilsvarende 
belysningsstyrkene oppnås i lysfordelingsdiagrammene.

Referansetall (ref.)
Referansetallet (ref.) er en verdi som refererer til fjernlyskastere. 
I henhold til ECE-regulativet skal dette referansetallet ikke 
overskride en øvre grense på 100 per kjøretøy. Det som her 
telles, er de to verdiene fra det standardmonterte fjernlyset 
(venstre og høyre hovedlyskaster) i tillegg til verdiene for andre 
monterte fjernlyskastere. Verdien er markert på lykteglasset til 
godkjente lyskastere.

LED Light Bar 470 Single Twin, LED-dobbel fjernlyskaster med referansetall 17,5 + 17,5

Opplev lys.  
Ekstralyskastere fra HELLA. Det riktige lyset til enhver bruk. Test på nettet nå!

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


