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Rallye 3003 CELIS
Lisäkaukovalo LED-seisontavalolla

PIKAINFO

TUOTE�EDUT
 � Tunnetusta Rallye 3000 -sarjasta kehitetty malli CELIS-versiona 

LED-seisontavalolla on tyylikäs lisä vakiokaukovaloille
 � Suuri renkaanmuotoinen seisontavalo LED-valokuitupohjalla 

antaa huomiota herättävän yöilmeen
 � Kuorma-auton katolle sijoitettavat CELIS-lisävalot auttavat 

havaitsemaan ajoneuvon helposti jo kaukaa
 � LED-tekniikan ansiosta säästytään seisontavalon polttimon-

vaihdoilta
 � Säänkestävän valon heijastimen alumiinipinnoite mahdollistaa 

maksimaalisen tehon ja pitkän käyttöiän
 � HELLAN high-boost-heijastimen erinomainen teho takaa ihan-

teellisen valojakautuman ja erinomaisen ajoradan valaisun
 � H1-kaukovalo (ref. 17,5) ja LED-seisontavalo.
 � ECE-tyyppihyväksyntä
 � Monijännite: LED-seisontavalo sopii 12 ja 24 V:n jännitteille
 � Paino 1500 g

Toimitettavissa alkusyksystä 
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VALOJAKAUTUMA

Valoisalla

Pimeällä 

Luksi on valaistusvoimakkuuden yksikkö. Se ilmoittaa valo-
virran, joka valonlähteestä kohdistuu määrättyyn pintaan. Esi-
merkiksi toimiston työpiste pitäisi valaista vähintään 500 luksil-
la, ja 1 luksilla ihminen kykenee vielä ongelmitta lukemaan 
sanomalehteä. 
Luksipalkin alapuolella olevat arvot osoittavat, missä vastaava 
valaistusvoimakkuus saavutetaan valojakaumakaavioissa.

Ref. 50, 40, 37,5, 17,5 ja 12,5: Referenssiluku (ref.) on arvo, 
joka liittyy kaukovaloihin. ECE-määräyksen mukaan tämä refe-
renssiluku ei saa olla ajoneuvoa kohden enemmän kuin 100. 
Tällöin lasketaan yhteen vakiovarusteisten kaukovalojen mo-
lemmat arvot (vasen ja oikea ajovalo) sekä muiden asennettu-
jen kaukovalojen arvot. Arvo on merkitty hyväksyttyjen ajovalo-
jen laseihin.

TUOTEVALIKOIMA 

 � Yksittäinen lisävalo kiinnityspidike asennettuna
 � Liitäntäjohto 450  mm ja lattapistokkeet 6,3  mm
 � Polttimo ei sisälly toimitukseen
 � Yksityiskohtainen asennusohje

Kuvaus Tuotenumero

Rallye 3003 CELIS kromikehyksillä, 
ref. 17,5, seisontavalo 12 / 24  V 1F8 009 797-451

Varaosat ja tarvikkeet:
Valoumpio* ref. 17,5 ja CELIS LED -seisontavalo 12 / 24  V 1F8 161 326-011

H1-polttimo 12 V/55 W 8GH 002 089-133

H1-polttimo 24 V/70 W 8GH 002 089-251

* HUOMIO: Valoumpio sopii ainoastaan Luminator/Rallye 3003 -valokoppaan, jossa on LED-seisonta-
valo. Ei ole mahdollista vaihtaa Luminator / Rallye 3003 -lisävalojen valoumpion tilalle, jos seisontavalo 
on toteutettu hehkulampulla.
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