STRUČNÁ INFORMACE

Přídavné dálkové LED světlomety
Comet 200 LED
VLASTNOSTI VÝROBKU
•• Vhondé pro osobní vozy, sportovní užitková vozidla, dodávky
a obytné přívěsy
•• Výška 159 mm včetně držáku, hloubka pouhých 71 mm a
nízká hmotnost 495 g (včetně upevňovacího držáku
a šroubů)
•• Nezaměnitelný design díky celoplošnému reflektoru a
velkému nápisu HELLA na přední straně
•• Moderní výkonná LED alternativa ke kompaktním
přídavným halogenovým světlometům
•• Výrazný design světla, který se hodí k hlavním LED
světlometům
•• Účinné odvádění tepla z elektronických součástí LED světel
chladicími žebry na zadní straně pouzdra
•• Vhodné k montáži na stojato
•• Upevňovací držák ve tvaru L lze natáčet v úhlu 180°, což
umožňuje montovat světlo v různé poloze a víc dopředu
•• 12 V, nízký příkon 13 W
•• Dálkový světlomet s ref. č. 12,5, homologace dle norem ECE
-112-01 3965, SAE Y14 TF62 a CCC

OBSAH DODÁVKY
•• Jeden světlomet s připojovacím 2pólovým kabelem,
1 200 mm (s otevřenými konci)
•• Upevňovací držák
•• Pevně zabudovaný LED světelný zdroj

PŘEHLED PROGRAMU
Dálkový LED světlomet (ECE ref. 12,5)
12 V

1F2 012 414-001

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ochranný kryt*

8XS 203 384-011

* V některých státech není zákonem dovoleno ochranné kryty používat. Před jejich
použitím na veřejných komunikacích se informujte na příslušných místech.

TECHNICKÉ INFORMACE
Kompaktní velikost
➔➔ Kompaktní průměr: 144 mm
➔➔ Malá výška: 159 mm i s držákem
➔➔ Nízká montážní hloubka – ideální k montáži do úzkých
prostorů: 71 mm
Vhodné k montáži na stojato.

Příklad montáže

Lux je jednotka intenzity osvětlení.
Udává světelný tok dopadající ze světelného zdroje na určitou plochu. Například
osvětlení kancelářského pracoviště by mělo dosahovat intenzity minimálně 500 luxů;
při intenzitě osvětlení ve výši 1 luxu je člověk stále ještě schopen bez problémů číst
noviny.
Hodnoty uvedené pod stupnicí s luxy udávají, na kterém místě diagramů rozložení
svítivosti se dosahuje příslušné intenzity osvětlení.

Referenční číslo 50, 40, 37,5, 17,5 a 12,5
Referenční číslo je hodnota, která platí pro dálkové světlomety. Dle předpisů ECE,
platné od roku 2009, nesmí součet všech referenčních čísel na jednom vozidle
překročit mezní hodnotu 100. Počítají se obě hodnoty sériových dálkových světel
(levého a pravého hlavního světlometu) plus hodnoty dalších namontovaných
dálkových světlometů. Hodnota je uvedena na rozptylovém skle certifikovaných
světlometů.

Zažijte světlo. Přídavné světlomety HELLA - vyberte si správné světlo pro každou příležitost.
Vyzkoušejte si různé typy světlometů online!
www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver
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Nezaměnitelný design

