Verstralers

PRODUCTINFO
Verstraler Luminator Xenon

Met extern voorschakelapparaat

LEVERINGSOMVANG
•
•
•
•
•
•

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
• Door de imposante buitenafmetingen zeer geschikt voor
vrachtwagens, grote pick-ups en terreinwagens
• Xenonverstraler zwart met rode designring, incl. D1Sgasontladingslamp en extern voorschakelapparaat
• Groot licht voor 12 V- en 24 V-boordnetten met ECEtypegoedkeuring 2554
• Ø 22 cm
• Gewicht: 3.800 g

Xenonverstraler
D1S-gasontladingslamp geïntegreerd
Xenonvoorschakelelektronica
Professionele kabelset
Bevestigingsmateriaal
Montagehandleiding

Verstraler, 12 V (ECE ref. 37,5)

1F8 007 560-621

Verstraler, 24 V (ECE ref. 37,5)

1F8 007 560-631

ACCESSOIRES
Beschermkap*

8XS 147 945-021

* In sommige landen zijn beschermkappen wettelijk niet toegestaan. Voor gebruik
in het openbaar verkeer adviseren wij om altijd inlichtingen bij de lokale overheid
in te winnen.

PROGRAMMAOVERZICHT
Luminator Compact Xenon – Ø 17 cm
Xenonverstraler zwart, met D1S-gasontladingslamp en extern 12 V-voorschakelapparaat. Groot
licht voor 12 V-boordnetten met ECE-typegoedkeuring
2087. Het sterke, witte licht nu ook in
compacte vorm. Verreikend, intensief en bijna net zo helder als daglicht. Gewicht: 2.400 g.

Verstraler, 12 V (ECE ref. 37,5)

1F3 009 094-142

LICHTVERDELING
ECE ref. 37,5

Lux is de eenheid van lichtsterkte.
Deze geeft de lichtstroom aan die van de lichtbron op een bepaald oppervlak
schijnt. Zo moet bijvoorbeeld een kantoorwerkplek met minimaal 500 lux verlicht
zijn en bij 1 lux kan het menselijk oog nog zonder problemen een krant lezen. De
waarden onder de lux-schaal geven aan waar de betreffende lichtsterkte in de
lichtverdelingsdiagrammen wordt bereikt.

Ref. 50, 40, 37,5, 17,5 en 12,5:
Het referentiegetal (ref.) is een waarde die betrekking heeft op verstralers.
Volgens de ECE-regeling mag dit referentiegetal de bovengrens van 100 per
voertuig niet overschrijden. Het getal is de optelsom van beide waarden van het
standaard groot licht (linker en rechter koplamp) vermeerderd met de waarden
van evt. gemonteerde verstralers. De waarde is vermeld op het lampglas van
goedgekeurde lampen.

Beleef licht!
Verstralers van HELLA. Voor elke toepassing het juiste licht. Test nu online!
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Montage: staand

