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Rallye 3003 LED uzun huzmeli yardımcı far
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Hafif sıklet

Tasarım patenti

Sıcaklık yönetimi
için soğutma çıtası

LED pozisyon lambası

LED teknolojisindeki ilk Rallye 3003:

➔➔ En son LED teknolojisinde geleceğe dönük bir görünüme sahip
uzun huzmeli yardımcı far
➔➔ Çarpıcı gece tasarımı, karakteristik altıgen kontur tasarımlı LED
pozisyon lambası tarafından gerçekleştirilmektedir
➔➔ Berrak, soğuk beyaz renkte yayılan LED ışığı, açıldığı zaman hem
gündüz hem de gece karakteristik bir ışık tasarımı göstermektedir
➔➔ Güçlü bir şekilde dikkat çeken ışık selektörü sayesinde,
gecikmesiz ışık sinyali
➔➔ Pozisyon lambasının daha yoğun bir görüntüsü için, EdgeLight
Teknolojisi kullanıldı
➔➔ Yardımcı fardaki 230 cm²'lik soğutma yüzeyine sahip yatay
soğutma kanatçığı, verimli bir sıcaklık yönetimi sağlamaktadır
➔➔ Darbeye dayanıklı polikarbonat camlı, değiştirilebilir LED
far eklentisi
➔➔ Yüksek kaliteli termoplastikten yapılma, darbelere dayanıklı gövde
➔➔ Geniş bir ayar aralığına sahip, galvanizli çelik sacdan yapılma
montaj aparatı
➔➔ Otomotiv standardına uygun nitelikli elektronik bileşenler
➔➔ Çoklu voltaj: 12 V ve 24 V nominal voltaja uygun
➔➔ Referans rakamı 25 veya 50 olan ve pozisyon lambalı uzun
huzmeli far
➔➔ ECE tip onaylı (ECE R112 uzun huzmeli far, ECE R7 pozisyon
lambası, ECE R10 EMU)
➔➔ Ağırlık 1.600 g
➔➔ 12 V'da güç tüketimi: Pozisyon lambası 2,4 W ve uzun huzmeli far
14,5 W
➔➔ 24 V'da güç tüketimi: Pozisyon lambası 5 W ve uzun huzmeli far
14,5 W
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Açıklama

Ürün numarası

Rallye 3003 LED uzun huzmeli far (ECE Ref. 25)
12 / 24 V çoklu voltaj

1F8 016 797-001

Rallye 3003 LED uzun huzmeli far (ECE Ref. 50)
12 / 24 V çoklu voltaj

1F8 016 797-011

Yedek parça*

124.2

242

222

LED pozisyon lambalı LED uzun huzmeli far
Bağlantı kablosu ile birlikte
Montaj malzemesi
Montaj kılavuzu
Koruma sınıfları: IP X9K, IP 6K7

Far eklentisi (ECE Ref. 25), LED pozisyon lambalı

1F8 241 400-011

Far eklentisi (ECE Ref. 50), LED pozisyon lambalı

1F8 241 429-011

* Rallye 3003 Halogen serisini yükseltmek için de kullanılabilir

49.3
Montaj: Dikey.
Eğim açısı - 45° ila + 90°

IŞIK DAĞILIMLARI

2) Referans rakamı 50 olan Rallye 3003 LED

Işık dağılımı, her defasında fonksiyonel 2 uzun huzmeli farı gösterir.

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.

Ref. 25, 50:
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.
www.hella.com/upc
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www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver
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1) Referans rakamı 25 olan Rallye 3003 LED

