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SEMPRE DO LADO SEGURO — COM OS FAROLINS ROTATIVOS DA HELLA! 
Os farolins rotativos são fundamentais para situações em que é necessário advertir visualmente para situações de 
perigo. Estes não estão limitados a marchas de emergência, também são essenciais em situações de trabalho com 
veículos grandes, pesados e/ou de marcha lenta como, por exemplo, ceifeiras-debulhadoras ou transportes pesados de 
mercadorias. Os farolins rotativos HELLA têm elevada capacidade de sinalização, comunicando com os restantes 
utentes da via:  
Atenção — trabalhos à volta do veículo. Desta forma, os nossos farolins rotativos prestam um forte contributo para o 
aumento dos níveis de segurança. Uma segurança que, entre outros, é alcançada através da focagem e distribuição 
otimizada dos feixes de luz, bem como através do elevado alcance e intensidade luminosa.

Além disso, os farolins rotativos HELLA caracterizam-se por uma excelente qualidade em termos de acabamento e  
estabilidade — características que são comprovadas pela longa vida útil.

Não deixe nada ao acaso — deposite a sua segurança nos farolins rotativos da HELLA. 

FAROLINS ROTATIVOS HELLA
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MONTAGEM FIXA

VARIANTES DE MONTAGEM

PONTOS DE APARAFUSAMENTO PRÁTICOS
Praticamente todos os farolins rotativos HELLA têm a mesma distância e o mesmo número de pontos de 
aparafusamento (diâmetro do furo de 130 mm). Assim, a substituição por um modelo mais recente pode ser realizada 
de forma muito simples. Entre as tecnologias de halogéneo e LED existem as mesmas condições em termos de 
facilidade de montagem. Assim sendo, a troca de um farolim rotativo de halogéneo, de montagem fixa, por um farolim 
rotativo LED, igualmente de montagem fixa, pode ser realizada de forma muito simplificada.

FIXAÇÃO COM TUBULADURA

COMPATÍVEL COM TUBOS DIN
As diferentes estruturas dos vários tejadilhos, equipamento instalado ou espaços apertados, nem sempre permitem a 
montagem fixa dos farolins rotativos. Para cumprir o efeito de sinalização de 360° prescrito por lei, o farolim rotativo 
tem de ser suficientemente visível. Para esse efeito são particularmente adequados tubos angulares que, por exemplo, 
são fixados na lateral do veículo e asseguram que o farolim rotativo sobressai do tejadilho do veículo e seja bem visível 
de todos os ângulos. Os nossos farolins rotativos para a fixação com tubuladura são ideais para diâmetros tubulares de 
24 mm que correspondem aos tubos DIN de utilização cada vez mais frequente. Estes também podem ser adquiridos 
na HELLA, no nosso programa de acessórios, em várias variantes e modelos.

FIXAÇÃO MAGNÉTICA

DESIGN ELEGANTE, ELEVADA FORÇA DE RETENÇÃO
O design elegante do adaptador magnético ocupa pouco espaço e o seu revestimento em borracha é resistente ao 
desgaste e protege a pintura do tejadilho do veículo. Os nossos ímanes de neodímio de alta performance têm uma  
elevadíssima capacidade de fixação e podem, consoante o tipo de farolim rotativo, ser utilizados a uma velocidade 
máxima de até 200 km/h*. Esta capacidade de fixação é assegurada a uma gama de temperatura de - 20 °C até + 60 °C.

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES
O material de borracha utilizado é particularmente macio, criando suficiente resistência antiderrapante e oferecendo aos 
ímanes uma característica de retenção complementar. Assim, a pintura do veículo é protegida contra riscos e a 
exposição a condições climatéricas adversas, baixas temperaturas e radiação UV não danificam os revestimento em 
borracha de alta qualidade do íman.

* Aplica-se, por exemplo, à versão com íman do K-LED 2.0, mas é necessário prestar atenção aos avisos do respetivo farolim rotativo. 03



K-LED 2.0

Multivoltagem 10–32 V, alternância automática entre o modo diurno e noturno, função de luz rotativa ou flash,  
posição de montagem de pé, cobertura de luz em policarbonato amarelo,  
consumo de corrente total 0,45 A (12 V) até 2,5 A (24 V), consumo de energia Ø 30 W / máx. 72 W,  
tipo de proteção IP 6K7 / IP 6K9K, SAE classe 1, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 5

Altura 88 mm, Ø 169 mm*  
Altura 161 mm, Ø 165 mm*

2XD 011 557-101 Fig. 1 Montagem fixa
2XD 011 557-201 Fig. 2 Fixação com tubuladura
2XD 011 557-301 Fig. 3 Fixação magnética

Também disponível na versão com corpo preto:
2XD 011 557-841 Fig. 4 Montagem fixa
2XD 011 557-811 Fig. 5 Fixação com tubuladura

K-LED Rebelution

Multivoltagem 12/24 V, função de luz rotativa ou flash, posição de montagem de pé, anel luminoso em policarbonato,  
consumo de corrente total da luz rotativa 1,1 A (12 V) / 0,5 A (24 V), consumo de energia da luz rotativa 12 W,  
consumo de corrente total da luz de flash 3,1 A (12 V) / 1,6 A (24 V), consumo de energia da luz de flash Ø 14 W, máx. 38 W, 
tipo de proteção IP 6K7 / IP 6K9K, SAE classe 2, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 3 (rotativo),  
CISPR 25 classe 5 (flash)

2XD 455 255-001 Fig. 1 Montagem fixa, flash
2RL 455 256-001 Fig. 1 Montagem fixa, rotativo
2XD 455 255-011 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível, flash
2RL 455 256-011 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível, rotativo
2XD 455 255-021 Fig. 3 Fixação magnética, flash
2RL 455 256-021 Fig. 3 Fixação magnética, rotativo

Altura 60 mm, Ø 149 mm* 
Altura 105 mm, Ø 149 mm**

1

32

120

ECE R65

+8°

-8°

1

32
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Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Mín. Máx.

Mín. Máx.

ECE R65

+8°

-8°

HELLA LED
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* Valores para variante de montagem fixa
** Valores para variante de montagem com tubuladura

K-LED Blizzard

Multivoltagem 10–30 V, função de luz flash, sinal de flash duplo, posição de montagem de pé,  
cobertura de luz em policarbonato transparente, LEDs amarelos,  
consumo de corrente total aprox. 1,3 A (12 V) / aprox. 0,7 A (24 V), consumo de energia Ø 16 W / máx. 48 W,  
classe de proteção IP 6K7 / IP 6K9K, SAE classe 2, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 5

Altura 88 mm, Ø 149 mm* 
Altura 132 mm, Ø 149 mm**

2XD 012 980-001 Fig. 1 Montagem fixa
2XD 012 980-011 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível
2XD 012 980-021 Fig. 2 Fixação magnética

Multivoltagem 10–30 V, função de luz rotativa, posição de montagem de pé, cobertura de luz em PMMA,  
consumo de corrente total 0,8 A (12 V) / 0,4 A (24 V), consumo de energia máx. 9 W,  
classe de proteção IP 5K4K / IP X9K, SAE classe 2, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 5 

Altura 119 mm, Ø 165 mm* 
Altura 194 mm, Ø 165 mm**

2RL 011 484-001 Fig. 1 Montagem fixa
2RL 011 484-011 Fig. 2 Fixação com tubuladura
2RL 011 484-021 Fig. 3 Fixação magnética

KL 7000 LED

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

120

120

1
32

1

32

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Mín. Máx.

Mín. Máx.

ECE R65

+8°

-8°

ECE R65

+8°

-8°

HELLA LED

05



HELLA LED

Rota LED Compact

Multivoltagem 10–30 V, função luminosa rotativa ou flash, posição de montagem de pé, cobertura de luz em 
policarbonato amarelo, consumo de energia Ø 10 W / máx. 30 W,  
classe de proteção IP 6K7 / IP 6K9K, SAE classe 2, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 5

Altura 119 mm, Ø 165 mm* 
Altura 164 mm, Ø 165 mm**

2XD 013 979-001 Fig. 1 Montagem fixa, flash
2RL 014 979-001 Fig. 1 Montagem fixa, rotativo
2XD 013 979-011 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível, flash
2RL 014 979-011 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível, rotativo
2XD 013 979-021 Fig. 3  Fixação magnética, flash
2RL 014 979-021 Fig. 3 Fixação magnética, rotativo

K-LED 1.2

2XD 012 984-301 Fig. 1 Montagem fixa, flash
2RL 012 983-301 Fig. 1 Montagem fixa, rotativo
2XD 012 984-401 Fig. 2 Fixação com tubuladura, flash
2RL 012 983-401 Fig. 2 Fixação com tubuladura, rotativo

Altura 123 mm, Ø 169,5 mm* 
Altura 196,5 mm, Ø 169,5 mm**

1

2

120

1

32

120

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

ECE R65

+8°

-8°

ECE R65

+8°

-8°

Mín. Máx.

Mín. Máx.

Multivoltagem 10–30 V, função luminosa rotativa ou flash, posição de montagem de pé, cobertura de luz em policarbonato 
amarelo, consumo de corrente total da luz rotativa 1,6 A (12 V) / 0,8 A (24 V), consumo de energia da luz rotativa máx. 20 W,  
consumo de corrente total da luz de flash 1,8 A (12 V) / 0,9 A (24 V), consumo de energia da luz de flash Ø 22 W, máx. 53 W,  
classe de proteção IP 6K7 / IP 6K9K, SAE classe 2, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 5
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HELLA LED

K-LED NANO

Multivoltagem 10–32 V, funções de luz flash, posição de montagem de pé, cobertura de luz em policarbonato amarelo,  
consumo de corrente total 1,6 A (12 V) / 0,8 A (24 V), consumo de energia máx. 19 W,  
classe de proteção IP 6K7 / IP 6K9, SAE classe 1, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 5

Altura 68 mm, Ø 146 mm* 
Altura 125 mm, Ø 109 mm**

2XD 066 146-001 Fig. 1 Montagem fixa
2XD 066 146-011 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível

Multivoltagem 10–80 V, funções de luz flash, posição de montagem de pé, cobertura de luz em policarbonato,  
consumo de energia máx. 8 W, classe de proteção IP 67 / IP 9K, SAE J845 classe 3, certificação UL e homologação 
ECE-R10

Altura 111,5 mm, Ø 98 mm

2XD 014 959-111 Montagem fixa, flash

FL Mini

Recomendado para carros industriais em recintos industriais/ 
privados. Não homologado para a utilização na via pública na 
União Europeia!  
Verificar a legislação local em vigor, fora da União Europeia.

8

1

2

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

ECE R65

+8°

-8°

Mín. Máx.

Mín. Máx.

* Valores para variante de montagem fixa
** Valores para variante de montagem com tubuladura 07



HELLA HALOGEN

KL 7000

Com lâmpada incandescente H1, função de luz rotativa, posição de montagem de pé, cobertura de luz em policarbonato 
amarelo, consumo de energia máx. 55 W/12 V, 70 W/24 V e 42 W/230 V,  
classe de proteção IP 5K4K / IP X9K, SAE classe 2, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 3

Altura 194 mm, Ø 155 mm* 
Altura 240 mm, Ø 155 mm** (Fig. 3)

2RL 008 061-101 Fig. 1 Montagem fixa 12 V
2RL 008 061-111 Fig. 1 Montagem fixa 24 V
2RL 008 064-101 Fig. 1 Montagem fixa 230 V
2RL 008 060-101 Fig. 2 Fixação por tubuladura 12 V
2RL 008 060-111 Fig. 2 Fixação por tubuladura 24 V
2RL 008 063-101 Fig. 3 Fixação por tubuladura flexível 12 V
2RL 008 063-111 Fig. 3 Fixação por tubuladura flexível 24 V
2RL 008 062-101 Fig. 4 Fixação magnética 12 V
2RL 008 062-111 Fig. 4 Fixação magnética 24 V

Rotafix/Rotaflex

Com lâmpada incandescente H1, função de luz rotativa, posição de montagem de pé, cobertura de luz em policarbonato 
amarelo, consumo de energia máx. 55 W/12 V e máx. 70 W/24 V,  
classe de proteção IP 5K4K / IP X9K, SAE classe 2, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 3

2RL 007 337-001 Fig. 1 Montagem fixa 12 V
2RL 007 337-011 Fig. 1 Montagem fixa 24 V
2RL 006 846-001 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível 12 V
2RL 006 846-011 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível 24 V
2RL 007 337-021 Fig. 3 Fixação magnética 12 V
2RL 007 337-031 Fig. 3 Fixação magnética 24 V

Altura 174 mm, Ø 130 mm* 
Altura 222 mm, Ø 130 mm**

1
32

80

1

42 3

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

ECE R65

+8°

-8°

ECE R65

+8°

-8°

Mín. Máx.

Mín. Máx.
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HELLA HALOGEN | HELLA VALUEFIT LED

Rota Compact

Com lâmpada incandescente H1, função de luz rotativa, posição de montagem de pé, cobertura de luz em policarbonato 
amarelo, consumo de energia máx. 55 W/12 V e máx. 70 W/24 V,  
classe de proteção IP 5K4K / IP X9K, SAE classe 2, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 3

Altura 157 mm, Ø 132 mm* 
Altura 217 mm, Ø 135 mm**

2RL 009 506-201 Fig. 1 Montagem fixa 12 V
2RL 009 506-211 Fig. 1 Montagem fixa 24 V
2RL 009 506-001 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível 12 V
2RL 009 506-011 Fig. 2 Fixação por tubuladura flexível 24 V
2RL 009 506-301 Fig. 3 Fixação magnética 12 V
2RL 009 506-311 Fig. 3 Fixação magnética 24 V

Multivoltagem 10–30 V, funções de luz flash, posição de montagem de pé, cobertura de luz em policarbonato amarelo,  
consumo de corrente total 2,1 A (12 V) / 2,1 A (24 V), consumo de energia Ø 10 W, máx. 24 W,  
classe de proteção IP 67 / IP 69K, SAE classe 1, homologação ECE-R65 e ECE-R10

Altura 50 mm, Ø 142 mm*
Altura 164 mm, Ø 142 mm**

2XD 357 980-001 Montagem fixa
2XD 357 980-011 Fixação por tubuladura flexível

SLIM BEACON

80

1
32

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

ECE R65

+8°

-8°

ECE R65

+8°

-8°

* Valores para variante de montagem fixa
** Valores para variante de montagem com tubuladura

Mín. Máx.

Mín. Máx.
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HELLA LIGHTBARS

OWS-E-LED

Multivoltagem 10–30 V, sistema de aviso LED ótico em 3 larguras diferentes, funções de luz flash, posição de montagem de 
pé, consumo de corrente total 2 x 1,3 A (12 V) e 2 x 0,7 A (24 V), consumo de energia máx. 32 W, 
classe de proteção IP 5K4K / IP 9K (OWS) / IP 6K7K / IP 9K (eletrónica), homologação ECE-R10, CISPR 25 classe 5

Altura 177 mm, largura 1000/1400/1600 mm

2RL 007 900-311 1000 mm de largura
2RL 007 900-321 1400 mm de largura
2RL 007 900-331 1600 mm de largura

Modular Lightbar

Multivoltagem 10–30 V, sistema de aviso LED ótico em forma de barra de luz em diferentes larguras, funções de luz flash, 
posição de montagem de pé, incl. suporte para montagem mais alta, cabo de 4000 mm com extremidades descarnadas,  
consumo de energia: 5 módulos Ø 80W, 7 módulos Ø 90W,  
classe de proteção IP 6K4K / IP X9K, homologação ECE-R10, CISPR 25 classe 3, RCM

2RL 014 567-011  1067 mm de largura (5 módulos centrais) 
2RL 014 567-021  1372 mm de largura (7 módulos centrais) 

Altura 52 mm, largura 1067 mm/1372 mm

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Incl. unidade de comando com ligação 
por cabo

ECE R65

+8°

-8°

Mín. Máx.

Mín. Máx.

ECE R65

+8°

-8°

10



HELLA LIGHTBARS

Micro Lightbar

Multivoltagem 10–30 V, função de luz rotativa ou flash (tipo de flash definido pelo utilizador), cobertura de luz em 
policarbonato, sinal de aviso amarelo, vidro de remate transparente ou amarelo, posição de montagem de pé, 
consumo de corrente total aprox. 6,2 A (12 V) / aprox. 2,9 A (24 V), consumo de energia 66–72 W,  
classe de proteção IP 6X / IP X4K / IP X9K, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 3

Altura 50 mm, largura 255 mm 

Vidro de remate amarelo
2RL 014 566-201 Montagem aparafusada, cabo de ligação de 500 mm
2RL 014 566-211 Montagem com suporte, cabo de ligação de 500 mm
2RL 014 566-221 Fixação magnética, cabo de ligação de 2500 mm

Vidro de remate transparente
2RL 014 566-001 Montagem aparafusada, cabo de ligação de 500 mm
2RL 014 566-011 Montagem com suporte, cabo de ligação de 500 mm
2RL 014 566-021 Fixação magnética, cabo de ligação de 2500 mm

Multivoltagem 10–30 V, função de luz rotativa ou flash (tipo de flash definido pelo utilizador), cobertura de luz em 
policarbonato, sinal de aviso amarelo, vidro de remate transparente ou amarelo, posição de montagem de pé, 
consumo de corrente total aprox. 6,1 A (12 V) / aprox. 2,8 A (24 V), consumo de energia máx. 70 W,  
classe de proteção IP 6X / IP X4K / IP X9K, homologação ECE-R65 e ECE-R10, CISPR 25 classe 3

Altura 50 mm, largura 400 mm 
Mini Lightbar

IP 6X

6X

IP X4K

X4K

IP 6X

6X

IP X4K

X4K

Vidro de remate amarelo
2RL 014 565-201 Montagem aparafusada, cabo de ligação de 500 mm
2RL 014 565-211 Montagem com suporte, cabo de ligação de 500 mm
2RL 014 565-221 Fixação magnética, cabo de ligação de 2500 mm

Vidro de remate transparente
2RL 014 565-001 Montagem aparafusada, cabo de ligação de 500 mm
2RL 014 565-011 Montagem com suporte, cabo de ligação de 500 mm
2RL 014 565-021 Fixação magnética, cabo de ligação de 2500 mm

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

Efeito de aviso
Robustez

Vida útil
Adequado para  

funcionamento permanente

ECE R65

+8°

-8°

ECE R65

+8°

-8°

Mín. Máx.

Mín. Máx.
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ACESSÓRIOS

8HG 002 365-001 1 polo
8HG 006 294-101 2 polos

Tubo de encaixe para soldadura, reto,  
altura 100 mm

8HG 006 294-011 1 polo
A pedido 2 polos

Tubo de encaixe com base para fixação com 
parafusos, reto,  
 altura 126 mm

8HG 006 294-051 1 polo
8HG 006 294-091 2 polos

Tubo de encaixe com fixação com parafusos,  
altura aprox. 100 mm, 

8HG 006 294-031 1 polo
8HG 006 294-141 2 polos

Tubo de encaixe para aparafusamento, ajustável,  
com base, altura 105 mm

Distância 50 mm, altura 100 mm  
8HG 006 294-111 1 polo
Distância 90 mm, altura 100 mm  
8HG 006 294-021 1 polo
Para RotaLED Compact  
Distância 120 mm, altura 105 mm  
, 8HG 006 294-171 1 polo
A pedido 2 polos

Tubo de encaixe para aparafusamento, angular,  
com base

8HG 006 294-041   1 polo
A pedido 2 polos

Tubo de encaixe para aparafusamento, 
montagem na face  
traseira da cabina, com suporte telescópico,  
altura 700–1000 mm

8HG 005 436-041 para K-LED 1.2 e 2.0 
8HG 223 805-001 para RotaLED Compact, 
8HG 863 302-021 para K-LED Blizzard e 
 K-LED Rebelution

Adaptador da tubuladura

Tubo de encaixe com base para 
fixação com parafusos

Tubo de encaixe, angular,  
com base para fixação lateral  
com parafusos

Tubo de encaixe, giratórioTubo de encaixe  
com fixação com parafusos

Acessórios
Farolins rotativos

Exemplos de montagem
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EXPLICAÇÃO TÉCNICA 

Compatibilidade eletromagnética
(CEM)

O QUE É CEM (ECE-R10)?
A compatibilidade eletromagnética (CEM) designa dois fatores, que são  
importantes características de qualidade em sistemas de sinalização óticos:

 ➔ Emissão de interferências: limitação da emissão de interferências 
eletromagnéticas para um nível que permite a operação sem problemas de 
outros aparelhos nas imediações. 

 ➔ Imunidade às interferências: a garantia de uma resistência suficientemente 
elevada em relação a interferências eletromagnéticas exteriores 

As bases legais são a CISPR 25, assim como as normas ISO 7637 e 11452.

NORMA DA CLASSE DE PROTEÇÃO CISPR 25
CISPR 25 é a norma relativa à emissão e utiliza uma classificação de 1 a 5. Os produtos da classe 5 satisfazem os mais 
exigentes requisitos, sendo adequados mesmo para instalação ao lado de uma antena. Os produtos da classe 3 
cumprem já os requisitos legais e asseguram uma proteção adequada nos situações práticas correntes. A maioria dos 
sistemas de iluminação HELLA cumprem, pelo menos, a classe 3 e muitos até mesmo a classe 5 e garantem uma 
segurança operacional absoluta, em todas as situações de utilização.
ECE-R10: padrão mínimo 
CISPR 25 classe 3: padrão complementar 
CISPR 25 classe 5: corresponde ao padrão automóvel

Apenas os farolins rotativos que apresentem estes dois números, estão 
homologados para a circulação rodoviária na via pública. 

1 ECE-R65 

2 ECE-R10

INTERAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS

Rádio / televisão

Telemóvel Rádio satélite Navegação Mecanismo de tarifação 
telemático

Toda a rede de bordo eletrónica

Radar de aviso da distância

1

2
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EXPLICAÇÃO TÉCNICA 

Tipo de proteção IP

A escolha é sua — o programa dos farolins rotativos HELLA

O forte efeito de sinalização dos farolins rotativos HELLA sinaliza 
quando é necessário. Consoante a posição de montagem e de 
aplicação necessária, pode optar entre diferentes critérios e fatores 
de performance.

EFEITO DE AVISO:
segurança através da visibilidade! A focagem e distribuição otimizada da luz  
garante o longo alcance e intensidade luminosa. O efeito de sinalização é particularmente elevado nos  
farolins rotativos LED.

ROBUSTEZ: 
O material do corpo e da cobertura de luz, o acabamento, a tecnologia de luz e o design garantem elevados níveis de 
robustez. Para isso, o corpo e a cobertura de luz são fabricados em policarbonato, os farolins rotativos são produzidos a 
partir de um corpo completo e a fixação pode ser realizada com uma tubuladura flexível (que reage flexivelmente a 
colisões com ramos e semelhantes).

VIDA ÚTIL:
A tecnologia utilizada, bem como o material de fabrico, têm influência direta sobre a vida útil dos farolins rotativos.  
Os farolins rotativos LED têm uma vida útil particularmente longa.

ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO PERMANENTE: 
Segurança, quando é necessária. O programa dispõe do farolim rotativo certa para cada aplicação.  
Também para um funcionamento permanente de 24/7.

O QUE SIGNIFICA O TIPO DE PROTEÇÃO IP?
IP significa "International Protection" (grau de proteção internacional). Os tipos de proteção IP são determinados na 
norma DIN 40 050, Parte 9. O objetivo da norma é determinar de forma exata o equipamento elétrico de veículos contra 
a penetração de corpos estranhos sólidos, incluindo poeira, e a penetração de água. Os diferentes graus de proteção 
importantes para sistemas de sinalização são explicados de forma detalhada a seguir.

TIPO DE PROTEÇÃO IP 5K4K 
Só pode ocorrer a entrada de pó em quantidades que não prejudiquem o funcionamento e a segurança. Água que seja 
pulverizada de qualquer direção, com elevada pressão, contra o corpo não pode ter efeitos nocivos: pressão da água 
aprox. 4 bar.

TIPO DE PROTEÇÃO IP 9K
Água na forma de jato de alta pressão contra o corpo, não pode ter efeitos nocivos: pressão da água aprox. 80–100 bar.

TIPO DE PROTEÇÃO IP 6K7 
Não pode entrar pó. Não pode entrar água mesmo com submersão temporária. Os produtos da HELLA satisfazem os 
mais rigorosos requisitos e apresentam uma excelente proteção contra todas as condições de intempéries.

Mín. Máx.
Efeito de aviso

Robustez
Vida útil

Adequado para 
funcionamento permanente

14



EXPLICAÇÃO TÉCNICA 

Características Descrição

Tensão de bordo
Define a alimentação de tensão da lâmpada. 12 V, 24 V ou multivoltagem com uma gama de 
tensões ampla (8– 33 V). Multivoltagem é mais flexível: são necessárias menos versões, mas 
requer componentes eletrónicos adicionais no circuito e, assim, o preço torna-se mais elevado.

Proteção contra pó e água IP  
 
 
Resistente a lavadoras de alta pressão 
 
 
International Protection (IP) segundo DIN 40050, Parte 9. Definição específica para veículos 
rodoviários. 
5K = protegido contra pó! 
6K= estanque ao pó 
9K= proteção contra água a alta pressão (lavadoras de alta pressão).

  

 

Gestão térmica

A gestão térmica ativa garante uma longa vida útil.

  Ativo 

Temperatura de serviço 
A gestão térmica e um design otimizado do corpo garantem total funcionalidade 
em todas as temperaturas de serviço, assegurada por testes de produto entre -40 °C e 60 °C.

  

Funcionamento permanente

Adequado para o funcionamento permanente, sem pausas.

Energy Saving
A utilização de LEDs é particularmente eficiente em termos energéticos e oferece, em 
comparação com a tecnologia de halogéneo, um grande potencial de poupança de energia e de 
custos.

Proteção contra a inversão da 
polaridade

Não existe qualquer perigo para os componentes eletrónicos, mesmo se os cabos forem 
trocados inadvertidamente.

Proteção contra sobretensão
Complemento ao sistema eletrónico de proteção dos LEDs contra tensões/correntes altas na 
rede do veículo, em conformidade com ISO 7637-2.

Homologação para o transporte de 
mercadorias perigosas

Luz homologada para o transporte de mercadorias perigosas, de acordo com o Regulamento 
relativo ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas (ADR, GGVS na Alemanha).

Compatibilidade eletromagnética

Compatibilidade eletromagnética (CEM) verificada e homologação CE atribuída.

   

ECE-R65
Define os valores de luminosidade, distribuição de luz e cor dos farolins rotativos. Apenas os 
farolins rotativos que cumprem os requisitos ECE-R65, podem ser utilizados na via pública.

ECE R65

+8°

-8°
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