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A HELLA define critérios de qualidade exigentes 
que são aplicados ao longo de todo o processo 
de produção. Assim, antes da comercialização, 
os produtos são sujeitos às condições mais 
duras em vários procedimentos de teste. Todos 
os produtos são submetidos a procedimentos 
de teste extensivos, de acordo com a norma 
67001 da HELLA. Esta permite assegurar os 
elevados padrões de qualidade HELLA, em que 
pode sempre confiar.

TESTES DE QUALIDADE

   Teste de imersão e de estanqueidade 

sob pressão | Os produtos LED da 
HELLA caracterizam-se por uma elevada 
estanqueidade, impossibilitando infiltrações 
de água nos aparelhos.

   Teste de estanqueidade ao pó| Os 
produtos LED da HELLA apresentam uma 
elevada estanqueidade ao pó protegendo 
componentes sensíveis contra o pó.

   Teste de salpicos de água | Os produtos 
LED da HELLA estão protegidos contra 
projeções de água.

   Teste de calor, humidade e frio | Os 
produtos LED da HELLA resistem a fortes 
oscilações de temperatura e de humidade 
no ar.

   Teste com lavadora de alta pressão| Os 
produtos LED da HELLA podem ser lavados 
sem qualquer problema com lavadoras de 
alta pressão.

   Teste de vibração| Os produtos LED da 
HELLA garantem uma elevada resistência 
às vibrações.

CONTROLO DE QUALIDADE

 SINOPSE DA QUALIDADE HELLA
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CLASSES DE PROTEÇÃO IP: 
SEGURANÇA NA AQUISIÇÃO

IP significa "International Protection" 

(grau de proteção internacional)

Este padrão existe para especificar e 
definir, com uma base normalizada, a 
proteção de aparelhos elétricos contra as 
infiltrações de corpos estranhos líquidos 
ou sólidos como, por exemplo, pó ou 
água. O grau de proteção é igualmente 
determinado com uma série de testes 
normalizados, a fim de definir o grau 
de proteção de um produto contra as 
influências externas.

As classes são determinadas segundo a 
norma DIN 40 050, parte 9. Os faróis de 
trabalho, por exemplo, estão preparados 
para diferentes índices de proteção:

Classe de proteção IP 6K7

Não pode entrar pó. Não pode entrar 
água mesmo durante uma imersão 
temporária.

Classe de proteção IP 6K8

Não pode entrar pó. Proteção contra 
imersão permanente.

Classe de proteção IP 6K9K

Não pode entrar pó. A água proveniente 
de lavadoras de alta pressão/com jato de 
vapor direcionada contra o corpo do farol 
não pode ter efeitos nocivos; pressão da 
água de aprox. 100 bar.

Primeiro dígito: 
Proteção contra a 
infiltração de corpos 
estranhos (pó)

Segundo dígito: 
Proteção contra líquido 
(água)
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FAROL DE MÁXIMOS 
ADICIONAL

Rallye 3003 LED

12 / 24 V, farol de máximos adicional LED com luz de 
presença LED, montagem em pé, consumo de energia a 
12 V: luz de presença 2,4 W / luz de máximos 14,5 W, a 24 
V: luz de presença 5 W / luz de máximos 14,5 W

L x A x P 222 mm x 242 mm x 124,2 mm

1F8 016 797-001 ECE Ref. 25
1F8 016 797-011 ECE Ref. 50

Jumbo LED

12 / 24 V, farol de máximos adicional LED, consumo de 
energia a 12 V: luz de presença 1,3 W / luz de máximos 8 
W, a 24 V: luz de presença 2,7 W / luz de máximos 8 W

L x A x P 238 mm x 141 mm x 113 mm

Com luz de presença

1FE 016 773-001 ECE Ref. 25, montagem em pé
1FE 016 773-011 ECE Ref. 25, montagem suspensa

Sem luz de presença

1FE 016 773-101 ECE Ref. 25, montagem em pé
1FE 016 773-111 ECE Ref. 25, montagem suspensa

Luminator LED

12 / 24 V, farol de máximos adicional LED com luz de 
presença LED, montagem em pé, consumo de energia a 
12 V: luz de presença 2,4 W / luz de máximos 14,5 W, a 24 
V: luz de presença 5 W / luz de máximos 14,5 W

L x A x P 222,4 mm x 232,5 mm x 129,6 mm

1F8 016 560-001 Metal, ECE Ref. 25
1F8 016 560-011 Metal, ECE Ref. 50
1F8 016 560-021 Chromium, ECE Ref. 25
1F8 016 560-031 Chromium, ECE Ref. 50

Luminator Chromium / Metal Celis

12 / 24 V, farol de máximos H1 com luz de presença LED 
Celis, montagem em pé, consumo de energia 55 / 70 W

L x A x P
222,4 mm x 232,5 mm x 135 mm (Chromium)
222,4 mm x 232,5 mm x 129,6 mm (Metal)

1F8 007 560-201 Metal, ECE Ref. 37,5
1F8 007 560-211 Chromium, ECE Ref. 17,5

Conjunto de farol (peça sobressalente)
(para Luminator LED e Rallye 3003 LED)

Conjunto de farol de máximos com luz de presença LED 
para Luminator LED e Rallye 3003 LED, com acessórios 
para ligação elétrica, instruções de montagem

  Também adequado para a atualização do Luminator 
halogéneo e Rallye 3003 halogéneo!

L x P 203 mm x 120,4 mm

1F8 241 400-011 Com luz de presença LED, ECE 
Ref. 25

1F8 241 429-011 Com luz de presença LED, ECE 
Ref. 50

NOVO
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O valor de referência (Ref.) indica a luminância máxima de um 

farol | Com o valor de referência é possível identificar de forma 
rápida e simples a potência de um farol. O valor de referência é 
calculado a partir da conversão da intensidade luminosa máxima 
Candela. Este não tem qualquer dimensão – não tem portanto 
qualquer unidade de medida. Em cada farol de máximos é 
indicada a marcação de ensaio de tipo ECE e o valor de referência 
da luz de máximos. Dois faróis de máximos, cada um com o valor 
de referência (Ref.) de 17,5 representam juntamente no veículo o 
valor de referência (Ref.) 35.

Valor de referência baixo ou alto — o que é melhor? | A luz 
de máximos com um valor de referência mais baixo tem uma 
iluminação mais larga, mas não tão extensa como a luz de 
máximos com um valor de referência mais alto. Assim sendo, a 
luz de máximos com um valor de referência mais alto é ideal para 
percursos e trajetos com muitas retas — estradas ou terrenos 
sinuosos com muitas curvas são mais bem iluminados com 
valores de referência mais baixos.

Exemplo de um diagrama Isolux

Todos os valores de distância em metros. As quatro cores distintas do 
diagrama Isolux informam sobre a intensidade luminosa (luminância).

Vermelho-laranja: elevada intensidade de iluminação. De amarelo para verde até azul 
a intensidade de iluminação vai diminuindo gradualmente, de acordo com a distância.

   Baixo valor de 

referência

Ideal para estradas 
sinuosas

   Alto valor de referência

Ideal para estradas com 
poucas curvas

Deve-se verificar sempre a legislação em vigor no país de 
utilização e verificar se o regulamento ECE de 2009 é aplicável. Em 
alguns países apenas pode ser utilizada uma luz de máximos total 
de 100 (valor de referência), isto significa que a soma de todos os 
faróis de máximos ligados no veículo não podem superar esse 
valor.

O diagrama Isolux exemplifica a distribuição de luz do farol. 

| Um farol produz uma luz mais intensa no campo visual mais 
próximo do que no campo visual mais afastado. A intensidade 
da luz vai reduzindo em comprimento e em largura. O diagrama 
Isolux evidencia quatro características importantes da luz dos 
faróis de máximos:

 � Qual é o formato do feixe luminoso?
 � Qual é o seu alcance de iluminação?
 � Qual é a sua largura de iluminação?
 � Qual é a intensidade da luz, em qual área?

O QUE NOS DIZ O NÚMERO DE REFERÊNCIA?

  O QUE MOSTRA O DIAGRAMA ISOLUX?
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FAROL DE MÁXIMOS 
ADICIONAL

LED Light Bar 350

12 / 24 V, farol de máximos adicional LED, com suporte 
universal, montagem horizontal, consumo de energia 25 
W, 12 Power LEDs

L x A x P 408 mm x 57 mm x 67 mm

1FJ 958 040-072 ECE Ref. 20
1FJ 958 040-082 ECE Ref. 30

LED Light Bar 470 PO

12 / 24 V, farol de máximos adicional LED com luz de 
presença LED, multivoltagem 9–33 V, consumo de 
energia a 12 V: luz de presença 6 W / luz de máximos 36 
W, a 24 V: luz de presença 6 W / luz de máximos 36 W

L x A x P 528 mm x 57 mm x 67 mm

1FJ 958 140-001 ECE Ref. 25

NOVO
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Black Magic Lightbar

Black Magic Lightbar (Slim)
20˝

Farol de máximos adicional LED, montagem em 
pé / suspensa, multivoltagem 10–30 V, consumo de 
energia 105 W, eficiência luminosa máx. 6000 lm, tipo de 
proteção IP 68 / IP 69K, 21 LEDs de alto rendimento de 
elevada luminância, com ensaio de tipo ECE: ECE-R10, 
ligação com cabo de 2000 mm com extremidades 
descarnadas

L x A x P 20,6˝x 1,9˝x 2,1˝ / 522 mm x 47 mm x 54,4 mm

1FJ 358 176-301 Farol de máximos adicional

Black Magic Lightbar (Slim)
32˝

Farol de máximos adicional LED, montagem em 
pé / suspensa, multivoltagem 10–30 V, consumo de 
energia 165 W, eficiência luminosa máx. 9000 lm, tipo de 
proteção IP 68 / IP 69K, 33 LEDs de alto rendimento de 
elevada luminância, com ensaio de tipo ECE: ECE-R10, 
ligação com cabo de 2000 mm com extremidades 
descarnadas

L x A x P 31,4˝x 1,9˝x 2,1˝ / 798 mm x 47 mm x 54,4 mm

1FJ 358 176-311 Farol de máximos adicional

Black Magic Lightbar (Slim)
40˝

Farol de máximos adicional LED, montagem em 
pé / suspensa, multivoltagem 10–30 V, consumo de 
energia 210 W, eficiência luminosa máx. 12 000 lm, tipo 
de proteção IP 68 / IP 69K, 42 LEDs de alto rendimento de 
elevada luminância, com ensaio de tipo ECE: ECE-R10, 
ligação com cabo de 2000 mm com extremidades 
descarnadas

L x A x P 39,6˝x 1,9˝x 2,1˝ / 1 005 mm x 47 mm x 54,4 mm

1FJ 358 176-321 Farol de máximos adicional

Black Magic Lightbar (Slim)
50˝

Farol de máximos adicional LED, montagem em 
pé / suspensa, multivoltagem 10–30 V, consumo de 
energia 270 W, eficiência luminosa máx. 15 000 lm, tipo 
de proteção IP 68 / IP 69K, 54 LEDs de alto rendimento de 
elevada luminância, com ensaio de tipo ECE: ECE-R10, 
ligação com cabo de 2000 mm com extremidades 
descarnadas

L x A x P 50,4˝x 1,9˝x 2,1˝ / 1 281 mm x 47 mm x 54,4 mm

1FJ 358 176-331 Farol de máximos adicional

Black Magic Lightbar (Double)
21,5˝

Farol de máximos adicional LED, montagem em 
pé / suspensa, multivoltagem 10–30 V, consumo de 
energia 200 W, eficiência luminosa máx. 11 000 lm, tipo 
de proteção IP 68 / IP 69K, 40 LEDs de alto rendimento de 
elevada luminância, com ensaio de tipo ECE: ECE-R10, 
ligação com cabo de 2000 mm com extremidades 
descarnadas

L x A x P 23˝x 3,4˝x 2,7˝ / 580 mm x 86 mm x 68 mm

1FJ 358 176-401 Farol de máximos adicional

NOVO

NOVONOVO

NOVO

NOVO

FARÓIS DE TRABALHO / 
OFFROAD
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 Light Bar LBE 160 LED

Multivoltagem 12 / 24 V, farol de máximos adicional LED, 
com cabo de ligação de 500 mm e conector DT DEUTSCH 
de 2 pinos, montagem horizontal, montagem em pé ou 
encastrada, consumo de energia 17 W, 3 LEDs de alto 
rendimento de elevada luminância, com ensaio de tipo 
ECE: ECE-R10 e ECE-R112

L x A x P

158 mm x 73,5 mm x 92,1 mm (montagem 
externa)
196,1 mm x 73,9 mm x 92,1 mm (montagem 
encastrada)

1FE 358 154-011 ECE Ref. 12,5

Light Bar LBE 320 LED

Multivoltagem 12 / 24 V, farol de máximos adicional LED 
com luz de presença, com cabo de ligação de 1000 mm e 
conector DT DEUTSCH de 3 pinos, montagem horizontal, 
montagem em pé, consumo de energia 48 W, 6 LEDs de 
alto rendimento de elevada luminância, com ensaio de 
tipo ECE: ECE-R7, ECE-R10 e ECE-R112

L x A x P 311,3 mm x 82,6 mm x 72,5 mm

1FE 358 154-001 ECE Ref. 30

450 LED

Multivoltagem 12 / 24 V, farol de máximos adicional LED 
com luz de presença, montagem horizontal, montagem 
em pé / suspensa, consumo de energia 75 W, 15 LEDs 
de alto rendimento de elevada luminância, com ensaio de 
tipo ECE: ECE-R10 e ECE-R112

L x A x P 162 mm x 148,85 mm x 56,5 mm

1FE 358 154-031 ECE Ref. 12,5, com cabo de ligação 
de 800 mm e conector DT DEUTSCH 
de 3 pinos

1FE 358 154-041 ECE Ref. 12,5, com cabo de ligação 
de 500 mm e tampa de proteção 
preta contra gravilha

Set 450 LED

Multivoltagem 12 / 24 V, farol de máximos adicional 
LED com luz de presença, com cabo de ligação de 
800 mm e conector DT DEUTSCH de 3 pinos e tampa 
de proteção preta contra gravilha, relé, interruptor, 
montagem horizontal, montagem em pé / suspensa, 
consumo de energia 75 W, 15 LEDs de alto rendimento 
de elevada luminância, com ensaio de tipo ECE: ECE-R10 
e ECE-R112

L x A x P Cada farol 162 mm x 148,85 mm x 56,5 mm

1FE 358 154-051 Conjunto, 2 faróis, ECE Ref. 12,5

Light Bar LBE 480 LED

Multivoltagem 12 / 24 V, farol de máximos adicional LED 
com luz de presença, com cabo de ligação de 1000 mm e 
conector DT DEUTSCH de 3 pinos, montagem horizontal, 
montagem em pé, consumo de energia 53 W, 10 LEDs de 
alto rendimento de elevada luminância, com ensaio de 
tipo ECE: ECE-R7, ECE-R10 e ECE-R112

L x A x P 491,3 mm x 82,6 mm x 72,4 mm

1FE 358 154-021 ECE Ref. 45

FAROL DE MÁXIMOS 
ADICIONAL
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DLB 540 LED

12 / 24 V, farol de máximos adicional LED, com conjunto 
de suporte em aço inoxidável, montagem horizontal, 
montagem em pé / suspensa, continuamente ajustável, 
consumo de energia 66 W, 9 LEDs de alto rendimento de 
elevada luminância

L x A x P
539 mm x 98 mm x 80 mm, 
dimensão do estribo 574 – 594 mm

1FJ 360 002-502 ECE Ref. 37,5

Light Bar LBX 220

Montagem em pé / suspensa, multivoltagem 9–33 V, 3 
LEDs, consumo de energia 22 W, eficiência luminosa 
1000 lm, tipo de proteção IP 67, homologação ECE-R10, 
conector DT DEUTSCH, incl. cabo de 2000 mm

L x A x P
209 mm x 98 mm x 80 mm, 
dimensão do estribo 244 – 264 mm

1GE 360 000-002 Iluminação de campo aproximado

Light Bar LBX 540

Montagem em pé / suspensa, multivoltagem 9–33 V, 9 
LEDs, consumo de energia 66 W, eficiência luminosa 
3500 lm, tipo de proteção IP 67, homologação ECE-R10, 
conector DT DEUTSCH, incl. cabo de 2000 mm

L x A x P
539 mm x 98 mm x 80 mm, 
dimensão do estribo 574 – 594 mm

1GJ 360 002-002 Iluminação de campo extenso, 
Iluminação combinada

Light Bar LBX 380

Montagem em pé / suspensa, multivoltagem 9–33 V, 6 
LEDs, consumo de energia 44 W, eficiência luminosa 
2000 lm, tipo de proteção IP 67, homologação ECE-R10, 
conector DT DEUTSCH, incl. cabo de 2000 mm

L x A x P
374 mm x 98 mm x 80 mm, 
dimensão do estribo 409 – 429 mm

1GJ 360 001-002 Iluminação de campo aproximado

Light Bar LBX 720

Montagem em pé / suspensa, multivoltagem 9–33 V, 12 
LEDs, consumo de energia 88 W, eficiência luminosa 
5500 lm, tipo de proteção IP 67, homologação ECE-R10, 
conector DT DEUTSCH, incl. cabo de 2000 mm

L x A x P
704 mm x 98 mm x 80 mm, 
dimensão do estribo 739 – 759 mm

1GJ 360 003-002 Iluminação de campo extenso, 
Iluminação combinada



WEB SITE TRUCK

Prático e informativo. Tudo sobre a 
iluminação para o segmento Truck: 
descubra aqui todos os produtos e 
novidades que a HELLA tem para oferecer 
neste segmento!

WEB SITE LIGHTSTYLE

A luz correta para cada aplicação. Faróis 
suplementares da HELLA, descubra 
agora mais!

www.hella.com/lightstyle www.hella.com/truck

WEB SITE OFFROAD

Para entusiastas SUV e Off-Road — tudo 
sobre a iluminação automóvel para o 
segmento de todo-o-terreno.

www.hella.com/offroad

CATÁLOGO ONLINE HELLA

O catálogo das peças universais disponibiliza 
uma sinopse rápida e atual sobre os 
produtos dos segmentos dos sistemas 
elétricos, iluminação e gestão térmica para 
uma vasta panóplia de veículos.

www.hella.com/upc

INFORMAÇÕES ONLINE

  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO SIMPLIFICADA

Com as informações que disponibilizamos online pretendemos oferecer-lhe outras possibilidade de identificar de forma cómoda, segura e 
atualizada os produtos da HELLA e obter informações importantes. Seja o que for que procura, temos a peça certa na nossa gama de produtos.

www.hella.com/lightstyle www.hella.com/offroad



SOCIAL MEDIA

LinkedIn | Contacte-nos no nosso canal do LinkedIn “HELLA 
Aftermarket” e descubra tudo sobre as novidades e tendências 
atuais no ramo automóvel.

Instagram | No Instagram, através do canal Community “@
hella.experiences”, ligamo-nos a todos aqueles que optaram 
de forma consciente por nós e pelos produtos de qualidade 
HELLA para os seus veículos — partilhando essa escolha de 
forma criativa e expressiva com todo o mundo.

Facebook | Informações e promoções atuais

YouTube | Vídeos HELLA



HELLA S.A.

Avda. de los Artesanos, 24 
28760 Tres Cantos. Madrid 
  918 061 919  
 atencion.cliente@hella.com
www.hella.es

www.hellapartnerworld.es para Distribuidores
www.hellatechworld.es para Talleres

HELLA, S.A. Sucursal em Portugal 

Avda. Dom Joào II - Lote 1.06.2, 5º B 4º
Parque das Nações - 1990-095 Lisboa
  918 061 920
www.hella.pt
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