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Rallye 3003 CELIS
Sikkerhedslygter med LED-positionslys

PRODUKT INFO

PRODUKTFORDELE

 � Rallye 3000-seriens e� erfølger leveres også i en model med LED 
CELIS-positionslys. Denne model er et ideelt supplement til stan-
dard� ernlyset

 � Et stort cirkulært positionslys, der er baseret på en lysleder med 
LED belysning, giver et specielt markant nattedesign

 � Den velkendte og populære anvendelse af CELIS-lygter på last-
bilers kabinetag giver god genkendelse af køretøjet selv på lang 
afstand

 � LED-teknikkens lange levetid gør at udski� ning af glødelampen i 
positionslygterne ikke længere er påkrævet.

 � Vejrbestandighed og refl ektorpådampning med ren aluminium 
giver maksimal virkningsgrad og god stabilitet

 � Den højere virkningsgrad af HELLA High Boost-refl ektorerne, 
der sikrer optimalt lysudbytte og fremragende vejbanebelysning, 
reducerer førerens træthedssymptomer

 � H 1-� ernlys med referencetal 17,5 og LED-positionslys 
 � ECE-typegodkendt
 � Multivoltspænding: LED CELIS-positionslys er egnet til 12 V og 

24 V spænding
 � Vægt: 1.500 g

Kan leveres fra 3. kvartal 2012
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LYSFORDELING

Dagsudseende

Natdesign CELIS positionslys

Lux er enheden for lysstyrke. Den angiver den lysstrøm, der 
udgår fra lyskilden og rammer en bestemt fl ade. 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 isolux-diagrammet angiver, hvor den pågæl-
dende lysstyrke i lysfordelingsdiagrammet nås.

Ref. 50, 40, 37,5, 17,5 og 12,5: Referencetallet (ref.) er en 
værdi, der vedrører � ernlygter. Iht. ECE-bestemmelser må dette 
referencetal ikke overskride en grænse på 100 pr. køretøj. Her 
tælles de to seriemæssige � ernlygter (højre og venstre forlygte) 
plus værdierne for yderligere monterede � ernlygter. Værdien er 
anført på de godkendte lygters lygteglas.

PROGRAMOVERSIGT 

 � Enkeltlygte med bundbeslag
 � Tilslutningsledning 450 mm lang med fl adstik 6,3 mm
 � Halogen-glødelampe medleveres ikke
 � Udførlig monteringsvejledning

Beskrivelse Artikelnummer

Rallye 3003 CELIS med kromrand, 
Ref. 17,5, positionslys 12/24 V 1F8 009 797-451

Reservedele og tilbehør: 
Lygteindsats* Ref. 17,5 med CELIS LED-positionslys 12/24 V 1F8 161 326-011

H1-glødelampe, 12 V 55 W 8GH 002 089-133

H1-glødelampe, 24 V 70 W 8GH 002 089-251

* OBS: Lygteindsatsen passer kun i lygtehuset til Luminator/Rallye 3003 med CELIS-positionslys 
Udski� ning af forlygteindsatsen i de eksisterende sikkerhedslygter Luminator/Rallye 3003 uden CELIS-
positionslys er ikke mulig.
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