PRODUKT INFO
LED-fjernlygte
Comet 200 LED

PRODUKTEGENSKABER
•• Til personbil, SUV, transporter og autocamper
•• 159 mm højde inklusiv holder, kun 71 mm dyb og en lav
vægt på kun 495 g (inklusiv holder og bolte)
•• Unikt design med reflektor i fuld størrelse og HELLApåskrift på fronten
•• Moderne, effektivt LED-alternativ til kompakte halogenfjernlygter
•• Markant lys-design der passer til LED-forlygter
•• Effektiv bortledning af varme fra LED-elektronikken via
køleribber på bagsiden af lygtehuset
•• Beregnet til stående montering
•• L-formet holder giver mange forskellige
monteringsmuligheder – lygten kan monteres længere
fremme ved at dreje holderen 180°
•• 12 V, lavt strømforbrug på kun 13W
•• Fjernlys med referencetal 12,5, ECE-typegodkendt
-112-01 3965, SAE Y14 TF62 og CCC

LEVERINGSOMFANG
•• Enkeltlygte med 2-polet tilslutningsledning 1.200 mm
(med afisolerede ender)
•• Monteringsholder
•• Med fast integrerede LED-lyskilder

PROGRAMOVERSIGT
LED-fjernlyslygte (ECE ref. 12,5)
12 V

1F2 012 414-001

TILBEHØR
Beskyttelseskappe*

8XS 203 384-011

* I nogle lande er beskyttelseskapper ikke tilladt ifølge loven. Rådfør dig hos den
ansvarlige myndighed, inden du tager dem i brug i den offentlige trafik.

TEKNISKE DETALJER
Kompakt udformning
➔➔ Diameter: 144 mm
➔➔ Lav højde: 159 mm med holder
➔➔ Lille monteringsdybde – ideel til trange pladsforhold:
71 mm
Beregnet til stående montering.

Monteringseksempel

Lux er enheden for lysstyrke.
Den angiver den lysstrøm, der udgår fra lyskilden og rammer en given flade. 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 lux-skalaen angiver, hvor den pågældende lysstyrke i
lysfordelingsdiagrammerne nås.

Referencetal (ref.)
Referencetallet (ref.) er en værdi, som gælder for fjernlyslygter. Iht. ECE-regulativer
må dette referencetal ikke overskride en maksimal værdi på 100 pr. køretøj. Her
sammentælles værdierne for de to standardmonterede fjernlyslygter (højre og
venstre forlygte) plus værdierne for yderligere fjernlyslygter. Værdien er anført på
godkendte lygters lygteglas.

Oplev lys.
Ekstralygter fra HELLA. Det rigtige lys til enhver opgave. Test det online nu!
www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver
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Unikt design

