1 x ECE Ref. 17,5

1 x ECE Ref. 17,5

ECE onaylı çift far

KISA BİLGİLER

LED Light Bar 470 Single Twin yardımcı far
➔➔ Araç üzerine merkezi dıştan montaj için çift yardımcı far

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT KAPSAMI

••
••
••
••

•• 2.500 mm uzunluğunda, 3 kutuplu bağlantı kablosuna
(açık uçlu) sahip çift uzun hüzmeli far
•• 2 adet evrensel braketli
•• Sabit olarak monte edilmiş LED ampul
•• Delme şablonuyla birlikte montaj kılavuzu

••
••
••
••
••
••

Tek bir ortak gövde içerisinde 2 ışık ünitesi
Güçlü ışığa sahip 2 x 8 yüksek performans LED'li
ECE tip onaylı R112 uzun hüzmeli far ve R10 EMU
Araç üzerine merkezi dıştan montaj için ECE 48
düzenlemesine göre onaylı (Uzun hüzmeli far)
Kamyon kabinlerinde merkezi aerodinamik tavan montajı
için
Isıyı ileten plastikten yapılma gövde sayesinde, LED
elektronik ünitesinin efektif ısı iletimi (düşük ağırlık)
Alçak yapı yüksekliği: 44 mm
Çoklu voltaj: 9 – 33 Volt, 2 x18 Watt toplam güç tüketimi
67101 numaralı HELLA standardına göre darbelere ve
titreşime dayanıklı
Offroad kullanımı için daldırılabilme kabiliyeti (30 dakikaya
kadar en fazla 1 m derinlikteki su içerisinden geçiş özelliği),
IP 6K7 ve IP 6K9K (yüksek basınçlı temizleyicilere dayanıklı)

PROGRAMA GENEL BAKIŞ
LED Light Bar 470 Single Twin, çoklu voltaj 12 / 24 V, 2 x 18 Watt
Evrensel braketli
LED uzun hüzmeli far (ECE Ref. 17,5 + 17,5)

1FJ 958 130-301

EVRENSEL BRAKETLİ LED LIGHT BAR 470 SINGLE TWIN
•• 2 adet evrensel braket dahil (aynı zamanda 8HG 958 139-841
yedek parça seti olarak da temin edilebilir)
•• Tüm dıştan montaj konumları için kademesiz ayarlanabilir
•• Dikey, asılı olarak dıştan montaj ve her türlü eğime sahip
yüzeye montaj için uygundur
•• Kompakt boyut ve çok çeşitli sabitleme olanakları
•• Kolay bir montaj işlemi için delme şablonuyla birlikte
•• Ağırlık: 900 g
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Kademesiz eğim ayarı

Sürücü kabini tavanına dıştan montaj örneği: LED Light Bar 470 Single Twin

YEDEK PARÇALAR / AKSESUAR
Yedek parça - Evrensel braket
2 adet paslanmaz çelik montaj dirseği dahil
evrensel braket

8HG 958 139-841

Aksesuar - Üst üste ikili dıştan montaj için braket
2 x Paslanmaz çelik ikili montaj braketi
(8HG 958 139-071 ile kombinasyon için)

8HG 958 128-811

Montaj braketleri, aydınlatmanın kademesiz olarak ayarlanmasına olanak sağlarlar.

Yedek parça
Bireysel montaj dirsekleriyle kombinasyon
halinde de kullanılabilir
Lütfen her far için 2 adet sipariş verin.

Bu resim, ikili dıştan montaj için braketle birlikte
LED Light Bar 350 yardımcı far versiyonunu göstermektedir.

8HG 958 139-071

Dıştan montaj örnekleri

Örnek – Araç < 12 t

Örnek – N3 araç > 12 t

LED Light Bar 470 Single Twin yardımcı far
Montaj

Bütün motorlu araç sınıfları için zorunludur

Adet

2 veya 4 adet, N3 araçlarda*, maks. 6 adet
Uzun hüzmeli farı sadece trafikte karşıdan gelen araçların gözünü kamaştırmadığı zaman açın.

Elektrik devresi

Uzun hüzmeli farlar sadece eş zamanlı veya çift olarak çalıştırılabilir. İki adet ilave uzun hüzmeli farın dıştan
monte edilmiş olması durumunda, bunlar artık 2 çiftten daha fazla eş zamanlı olarak yanamaz. Kısa hüzmeli
fardan uzun hüzmeli far aydınlatmasına geçişte, uzun hüzmeli farların en az 1 çifti devrede olmalıdır. Kısa
hüzmeli far aydınlatmasına geçişte bütün uzun hüzmeli farlar aynı anda kapatılmalıdır.

Diğer talimatlar

Araç üzerindeki devreye alınabilir tüm uzun huzmeli farların referans rakamlarının toplamı, 100'den büyük
olamaz.

* N3 araçlar: Müsaade edilen toplam ağırlığı >12 t olan, yük taşımacılığı için.

Özellikle yaya koruması olmak üzere, dıştan montaj, içe montaj ve işletime ilişkin ulusal yönetmelikler dikkate alınmalı ve
bunlara uyulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce, lütfen ekte verilen tüm kılavuzları ve güvenlik uyarılarını okuyun.

Devreye alınan tüm farlar (daima yalnızca çift olarak) birlikte maksimum 100 değerinde bir referans rakamına sahip olabilir.

Lütfen unutmayın: Sadece çift olarak dıştan montaja izin verilir. 4 uzun hüzmeli
fardan daha fazlası aynı anda yanamaz.

LED Light Bar 470 Single Twin ürününde zaten bir çift far söz konusudur. Başka
yardımcı farlarla bir kombinasyon yapılması aynı şekilde mümkündür.

LED ÇİFT YARDIMCI FAR: 12 TONUN ALTINDAKİ MOTORLU TAŞITLAR
İÇİN YERLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Örnekler, çok sayıdaki kombinasyon olanaklarından bazılarını göstermektedir. Geçerli ulusal yönetmelikleri dikkate alın. Müsaade edilen
toplam ağırlığı en fazla 12 ton olan motorlu taşıtlar, maksimum altı yardımcı far takabilirler. 48 numaralı ECE düzenlemesine göre, en
fazla dört uzun hüzmeli far (seri üretim uzun hüzmeli farlar dahil) aynı anda yanabilir. Araç üzerindeki devreye alınabilir tüm uzun hüzmeli
farların referans rakamlarının toplamı, 100'den büyük olamaz.
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LED Light Bar 470 Single Twin yardımcı far
Far açık

Far açık
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Uzun hüzmeli farın bağlantısı kesik

Çift braketli
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LED ÇİFT YARDIMCI FAR: 12 TONUN ÜZERİNDEKİ MOTORLU TAŞITLAR
İÇİN YERLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Örnekler, çok sayıdaki kombinasyon olanaklarından bazılarını göstermektedir. Geçerli ulusal yönetmelikleri dikkate alın. Müsaade edilen
toplam ağırlığı 12 tondan fazla olan motorlu taşıtlar, maksimum altı yardımcı far takabilirler. 48 numaralı ECE düzenlemesine göre,
en fazla dört uzun hüzmeli far (seri üretim uzun hüzmeli farlar dahil) aynı anda yanabilir. Araç üzerindeki devreye alınabilir tüm uzun
hüzmeli farların referans rakamlarının toplamı, 100'den büyük olamaz.
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LED Light Bar 470 Single Twin yardımcı far
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IŞIK DAĞILIMI
LED Light Bar 470 Single Twin, referans rakamı 17,5 + 17,5 olan LED uzun huzmeli çift far

Lüks, aydınlatma şiddeti birimidir.
Bu birim, ışık kaynağından belirli bir yüzey üzerine düşen ışık
akısını gösterir. Örneğin, bir büro çalışma alanının en az 500
Lüks ile aydınlatılması gerekirken, insan gözü 1 Lüks'te bile bir
gazeteyi sorunsuzca okuyabilecek durumdadır. Lüks sütunu
altında yer alan değerler, ilgili aydınlatma şiddetinin ışık dağılım
diyagramlarında nereye ulaştığını gösterirler.

Referans rakamı (Ref.)
Referans rakamı (Ref.), uzun huzmeli farlarla ilgili bir değerdir.
ECE düzenlemesine göre, bu referans rakamı araç başına 100 üst
sınırını aşamaz. Burada, seri olarak takılan her iki uzun huzmeli
farın (sol ve sağ ana far) değerlerine ek olarak, araç üzerine
monte edilen diğer uzun huzmeli farların değerleri hesaplamaya
dahil edilmektedir. Değer, onay verilen farların mercek camına
kaydedilmiştir.

Işığı yaşayın.
HELLA'nın yardımcı farları. Her türlü kullanım için doğru ışık. Şimdi çevrimiçi test edin!
www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver

