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•  ADAS-løsninger fra HELLA
•  Vigtige OE-sensorer
•  24 GHz-radar - Parkering - Regn
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ADAS løsninger fra HELLA
”Større trafiksikkerhed”

Som elektronikekspert med originaludstyr 
og diagnostisk ekspertise tilbyder HELLA 
en bred produktportefølje på det frie efter-
marked - også til det vigtige område avan-
cerede førerassistentsystemer, eller kort 
sagt ADAS.  

HELLA har tre højdepunkter i sin portefølje, 
som er essentielle for ADAS: 

 • 24 GHz-radarsensorer
 • Parkeringshjælpen med ultralydssensorer
 • Regn- og lyssensorer

Alle tre komponenter yder et afgørende 
bidrag til større sikkerhed på vejen.

Takket være HELLA’s elektronikekspertise 
og HELLA Gutmanns diagnostiske know-
how får du kombinerede ADAS-løsninger 
fra én kilde. 

RADARSENSOR

HELLA har i mere end et årti produceret 
radarsensorer i 24 GHz-smalbånds området. 
Sensorerne er velegnede til systemer såsom 
blindvinkel-registrering, vognbaneskift-assistent 
og parkeringsassistenter. 

Radarsensoren registrerer og bearbejder informa-
tioner om hastighed, vinkel og afstand til genstan-
de i et område på op til 70 meter fra køretøjet. 

PARKERINGSSENSORER

Parkeringshjælpen er et førerassistentsystem, 
der hjælper føreren med manøvrering og parke-
ring ved at advare om forhindringer i nærheden af 
bilen. Den klassiske parkeringshjælp fungerer ved 
hjælp af ultralydsensorer. 

Hvis systemet registrerer en forhindring, advares 
føreren visuelt og/eller akustisk. 

REGNSENSOR LYSSENSOR

HELLA regn-lys-klima-sensoren indeholder flere, 
kombinerede sensorstyrefunktioner til f.eks.: 
 • automatiske viskere
 • optimerede lygter 
 • klimaanlæg 
der tilpasses solstrålingen og luftfugtigheden i 
bilen. Har desuden en funktion til forbedring af 
synligheden af Head-Up-Displays (HUD).

Du får alle relevante oplysninger i denne video

I nyeste generation af radarsensorer er der inte-
greret en ekstra sikkerhedsfunktion, nemlig ud-
stigningsassistenten. Den kan i god tid registrere 
farlige situationer som forbikørende køretøjer og 
advare personerne i bilen, inden de stiger ud.

Jo flere ultralydsensorer, der er monteret fordelt 
over bilens bredde, jo nøjagtigere bliver målinger-
ne.
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Regn-lys-klima-sensormodulet, er en af de mind-
ste af sin type på markedet, og den udmærker sig 
ved et fleksibelt og modulært koncept. De kombi-
nerede funktioner kan samles i en pakke, alt efter 
kundens krav og ønsker.
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https://www.hella.com/techworld/dk/Personbilsreservedele/Elektronik-i-biler/Radarsensor-49343/
https://www.hella.com/tibi/pn/camp/DK/Produktblad_radarsensor_august_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cL__T12H14Q
https://www.hella.com/techworld/dk/Personbilsreservedele/Elektronik-i-biler/Parkeringssensorer-56647/
https://www.hella.com/tibi/pn/camp/DK/Produktblad_parkeringssensor_august_2022.pdf
https://www.hella.com/techworld/dk/Personbilsreservedele/Elektronik-i-biler/Regnsensor-lyssensor-46704/
https://www.hella.com/tibi/pn/camp/DK/Produkt_blad_regn_og_lyssensor_august_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cL__T12H14Q
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Mere end 100 varianter
Hella programmet dækker en 
stor del af den europæiske vognpark.

Find dem i webkataloget eller kontakt 
vores produktspecialist Lars Erik Faaborg.

•  Audi
•  Alfa Romeo
•  BMW
•  Bentley
•  Chevolet
•  Fiat
•  Ford

•  Kia
•  Land Rover
•  Mazda
•  Mini
•  Mercedes
•  Nissan
•  Opel

•  Porsche
•  Renault
•  Saab
•  Seat
•  Skoda
•  Volvo
•  VW

Vi er lagerførende 
bl.a. til følgende vogntyper:

https://shop.hella.com/hdkshop/public/hdk/da_DK/PKW/applicationSearch.xhtml;jsessionid=6658031B3A4329D4FE8EF43B47F3AB11
mailto:Lars.erik.faaborg%40hella.dk?subject=

