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WIEDZA PODSTAWOWA
OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE



PRZEWODNIK - OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE
Ten nowy przewodnik dotyczący obrotowych lamp ostrzegawczych skierowany jest do osób pracujących w sposób 
pośredni lub bezpośredni z zastosowaniem lamp ostrzegawczych, osób które zajmują się ich zakupem oraz wszystkich, 
którzy chcą dowiedzieć się więcej o sposobie działania takich lamp
.
Ten krąg osób ponosi w ramach swojej działalności odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, pojazdów i ładunku. 
Niezależnie od tego, czy pracują one w leśnictwie, w sektorze komunalnym czy też w charakterze kierowców na 
szosach. Poprawne światło ostrzegawcze może znacząco podwyższyć stopień bezpieczeństwa.

Celem niniejszego przewodnika jest ułatwienie Państwu podjęcia decyzji w zakresie wyboru poprawnych lamp 
ostrzegawczych dla odpowiednich zastosowań. Decyzja ta nie zawsze jest łatwa. Pragniemy, aby informacje zawarte
w naszym przewodniku pozwoliły Państwu uzyskać właściwą wiedzę i ułatwiły dokonanie odpowiedniego wyboru.
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KIEDY NALEŻY/MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE 
I DLACZEGO?

§38 kodeksu drogowego - pulsacyjne niebeskie i żółte 
światła ostrzegawcze

(1)  Niebieskie światła pulsacyjne wraz z sygnałem akustycznym 
mogą zostać zastosowane jedynie w sytuacji, kiedy zachodzi 
konieczność pośpiechu dla uratowania życia ludzkiego lub 
zapobiegania ciężkim szkodom zdrowotnym, zapobiegania 
zagrożeniu porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
ścigania osób zbiegłych lub utrzymania poważnych wartości 
materialnych. Zarządzają one: "Pozostali uczestnicy ruchu 
drogowego mają natychmiast umożliwić przejazd".

(2)   Niebieskie światła pulsacyjne bez sygnału akustycznego 
mogą zostać stosowane jedynie przez pojazdy, które 
zostały w nie wyposażone i wyłącznie w celu ostrzegania na 
miejscu wypadku lub w innych miejscach akcji, dojazdów do 
nich lub w przypadku pojazdów towarzyszących pojazdom 
lub zamkniętym kolumnom takich pojazdów.

(3)  Żółte światła pulsacyjne ostrzegają przed zagrożeniami. 
Światła tego rodzaju mogą zostać stosowane jako światła 
zamontowane w pozycji stałej lub światła na pojazdach. 
Zastosowanie tego rodzaju świateł na pojazdach jest jednak 
jedynie dopuszczone w celu ostrzegania przed miejscami 
pracy lub wypadku, przed poruszającymi się w szczególnie 
wolnym tempie pojazdami lub pojazdami szczególnie 
szerokimi lub długimi, a także pojazdami wożącymi ładunek 
o szczególnej szerokości czy długości.

§52 ustawy o dopuszczaniu osób i pojazdów do ruchu 
drogowego - dodatkowe reflektory i światła

(3)  W jedno lub kilka świateł ostrzegawczych, przystosowanych 
do niebieskiego światła pulsacyjnego (światła 
wszechkierunkowe), mogą zostać wyposażone

1.  Pojazdy mechaniczne, stosowane w ramach służby 
wykonawczej policji lub żandarmerii wojskowej, policji 
federalnej lub służby celnej, w szczególności pojazdy kierujące 
akcją, patrolowe, transportery załogi, pojazdy sekcji ruchu 
drogowego i komisji śledczych zajmujących się morderstwem,

2.  Pojazdy gaśnicze i kierownicze służby straży pożarnej, także 
jednostek i instytucji służb ochrony przed klęskami
i pogotowia ratowniczego,

Sposób zastosowania świateł ostrzegawczych w ruchu drogowym regulują przepisy kodeksu drogowego 
(niemiecki skrót: StVO)/ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego. Zawierają one 
informacje, kiedy i w jaki sposób należy stosować światła ostrzegawcze.

3.  Pojazdy mechaniczne, które według zapisów ich dowodu 
rejestracyjnego zostały uznane za pomocnicze pojazdy 
służb wypadkowych publicznych zakładów komunikacji dla 
wypadków z udziałem pojazdów prowadzonych szynowo, 
włącznie z trolejbusami,

4.  Pojazdy pogotowia ratunkowego, szczególnie przygotowane 
do transportu chorych i ratownictwa, które według zapisu 
ich dowodu rejestracyjnego zostały uznane za pojazdy 
mechaniczne dla transportu chorych.

(4)   W jedno, lub - jeżeli konieczna jest widoczność
w płaszczyźnie pionu i poziomu - w kilka świateł 
ostrzegawczych pulsacyjnych w kolorze żółtym mogą zostać 
wyposażone

1.  Pojazdy przeznaczone do budowy, konserwacji i czyszczenia 
dróg lub instalacji drogowych, lub służące do zbioru odpadów, 
jeżeli są oznakowane znakami ostrzegawczymi w kolorze 
czerwono - białym (oznakowanie ostrzegawcze) zgodnie
z arkuszem normy DIN 30 710, wydanie z marca roku 1990, 

2.  Pojazdy mechaniczne, które według rodzaju ich konstrukcji 
lub wyposażenia nadają się do zastosowania jako pomoc 
drogowa i według zapisu w ich dowodzie rejestracyjnym 
zostały uznane jako pojazdy pomocy drogowej. Placówka 
dopuszczająca pojazd do ruchu publicznego może
w zakresie przygotowania decyzji skorzystać z opinii biegłego 
rzeczoznawcy lub kontrolera ruchu drogowego w celu 
ustalenia, czy dany pojazd nadaje się pod kątem rodzaju jego 
konstrukcji lub wyposażenia do zastosowania w zakresie 
pomocy drogowej. Uznanie powyższe jest dopuszczalne 
jedynie dla pojazdów stosowanych przez podmioty 
gospodarcze w sposób zarobkowy lub wewnątrzzakładowy do 
pomocy drogowej, a także stosowanych przez kluby motorowe 
i związki podmiotów transportowych lub ubezpieczalnie 
samochodowe,

3.  Pojazdy cechujące się nietypową szerokością lub długością, 
względnie szczególnie szerokim lub długim ładunkiem, jeżeli 
organy władzy wydające zezwolenie nakazały zamocowanie 
świateł ostrzegawczych,

4.  Pojazdy, które ze względu na zamontowane wyposażenie 
stosuje się jako pojazdy towarzyszące dla transportów 
ciężkich i ponadgabarytowych. Inne pojazdy towarzyszące 
mogą zostać wyposażone w zdejmowalne światła 
ostrzegawcze, jeżeli wydano dla nich zezwolenie.

Wszystkie pozostałe pojazdy, które nie są odpowiednio oznakowane i nie są ujęte w zapisach paragrafu 52 ustawy o dopuszczaniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, 
wymagają zezwolenia wyjątkowego według paragrafu 70 ustawy o dopuszczaniu osób i pojazdu do ruchu. 
(Zezwolenie specjalne można z reguły uzyskać we właściwych urzędach krajowych).

WPROWADZENIE



KTÓRE ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE POSIADAJĄ DOPUSZCZENIE DO 
ZASTOSOWANIA W RUCHU DROGOWYM? - WYTYCZNA ECE-R65

Lampa ostrzegawcza może zostać zastosowana w publicznym ruchu drogowym, jeżeli spełnia 
warunki według regulaminu ECE-R65. ECE-R65 jest europejskim regulaminem dotyczącym świateł 
ostrzegawczych. Zawiera on informacje dotyczące funkcji świateł, rozkładu światła, sposobu zamocowania 
lampy itp.
Jej treść jest dostępna także na stronie internetowej www.unece.org (United Nations Economic Commission for Europe)

WYTYCZNE

Mocowanie
Lampa ostrzegawcza musi wykazywać się konstrukcją uniemożliwiającą jej przestawienie po jej poprawnym zamocowaniu 
na pojeździe (ECE-R65 5.2). Jej forma konstrukcyjna i sposób zamocowania musi spełniać warunki DIN 14620. Sama lampa 
ostrzegawcza może mieć następujący kształt: A, B1, B2 lub C.

Duże oznakowanie z literą E (w tym przypadku ) przedstawia informacje, czy dana lampa ostrzegawcza jest zgodna z wymogami 
regulaminu ECE-R65, czyli posiada dopuszczenie do zastosowania w publicznym ruchu drogowym.

Kształt A Kształt B1 Kształt B2 Kształt C

Legenda:

e1 = numer kontrolny z zakresu tolerancji 
elektromagnetycznej
CE = oznakowanie CE
E1 = znak kontrolny

TA1
T = 360 °
A = Amber (kolor żółty); B = Blue (kolor niebieski)
1 = noc; 2 = dzień i noc
TA1 = żółta lampa ostrzegawcza do pracy w nocy według 
ECE-R65
TA2 = lampa j.w. do pracy w dzień i w nocy według ECE-R65
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NATĘŻENIE ŚWIATŁA LAMP OSTRZEGAWCZYCH

Natężenie światła emitowanego przez lampy ostrzegawcze ma 
szczególne znaczenie w zakresie postrzegania ich w gęstym 
ruchu drogowym. Jednostką pomiarową natężenia światła jest 
z zasady jednostka Kandela (cd), przy czym jednostka ta liczona 
jest w poniższy sposób: 1 cd = 1 luks w odstępie 1 metra.

W zależności od pozycji reflektora lampa wszechkierunkowa 
emituje różne ilości światła. Z tego powodu dokonuje się
w takich przypadkach pomiaru najwyższego natężenia światła. 
Jednostką pomiarową tego pomiaru jest Peak Kandela, której 
skrót brzmi cd (p).

Je = efektywne natężenie światła w jednym podanym kierunku 
dla obiegającej wiązki świateł i dla pulsacyjnego źródła światła. 

Efektywne natężenie światła to decydująca wartość dla 
spełnienia wymogów normy ECE-R65.

W kwestii natężenia światła szczególne znaczenie ma efektywność przekształcenia energii emitowanej przez układ elektroniczny
w widoczne światło przez żarówkę, ksenonową lampę błyskową wyładowczą lub diodę LED. Decydującą rolę odgrywa także system 
optyczny włącznie z osłoną sterującą światłem.

Obowiązuje następująca zasada:
 � Światła ostrzegawcze w otwartym terenie powinny mieć pięciokrotnie wyższą jasnością w stosunku do światła otoczenia.
 � W przypadku zastosowania na drodze mają świecić dziesięć razy jaśniej od światła otoczenia.

cd (natężenie światła)

t (czas) t (czas)

cd (natężenie światła)

Wysokie natężenie światła Niskie natężenie światła z powodu szerokiej przestrzeni rozpraszania

°°°° 1 natężenie
°°°° 2 okres

Legenda:

Jm: maksymalne natężenie światła (cd)
C: stała czasowa, C = 0,2 sek.
T: okres trwania
J: wartość chwilowa natężenia światła (cd)
F:  "współczynnik kształtu" 



Rozkład światła według ECE-R65

4 m

Droga hamowania

28,5 m

15,7 m

70 cd+ 8°

70 cd- 8°

100 cd0°

Ilustracja 1

Przykład pozytywny: w promieniu wynoszącym 25 metrów sygnał ostrzegawczy jest widoczny ze wszystkich kierunków.

Paremetry światła według ECE-R65

Osiągalne parametry światła zostają podawane za pomocą 
efektywnego natężenia światła. Lampa ostrzegawcza w kolorze 
żółtym musi przykładowo nocą osiągać natężenie światła na 
poziomie przynajmniej 70 cd przy kącie leżącym w płaszczyźnie 
pionowej wynoszącym + 8°. 

Niebieska lampa ostrzegawcza musi natomiast osiągać nocą
25 cd przy kącie leżącym w płaszczyźnie pionowej wynoszącym 
+ 4°.

W jednostkach 
cd

(kandela)
Niebieska Żółta Czerwona

0° 50
100 (nocą)

230 (podczas 
dnia)

50

4° 25 – 25

8° – 70 –

ECER65

Prawidłowo
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ECER65

Rozkład światła według ECE-R65
(znak kontrolny E) 

Lampy ostrzegawcze muszą według przepisów normy ECE-R 65 
wykazywać właściwości takie, że przy typowym zastosowaniu 
mimo istniejących wstrząsów zapewniona zostaje ich 
skuteczność bez żadnych zastrzeżeń i aby zachowały one ich 
właściwości, przewidywane w tych przepisach regulacyjnych. 

Ważny jest także fakt, aby po poprawnym zamocowaniu lampy 
ostrzegawczej na pojeździe niemożliwe było jej przestawienie. 
Błędny montaż skutkuje utratą skuteczności ostrzegawczej. 

Pomiaru wartości świetlnych dokonuje się w odstępnie 
wynoszącym przynajmniej 25 metrów.

W przypadku lamp, które nie są wyposażone w żarówki jako 
źródła światła, wyniki pomiaru natężenia światła muszą 
po okresie jednej i trzydziestu minut wykazywać spełnienie 
wymogów minimalnych i maksymalnych. Pokazuje to, jak 
ważny jest układ zarządzania termicznego diod LED, ponieważ 
jedynie optymalny układ nadzorowania termicznego gwarantuje 
optymalne wartości światła po dłuższym okresie zastosowania. 

Lampa ostrzegawcza musi zostać w taki sposób zamocowana 
na pojeździe, aby była widoczna z każdej pozycji w promieniu 
wynoszącym 20 metrów (patrz ilustracja 1). 

W innym przypadku należy koniecznie zamocować dodatkowe 
systemy ostrzegawcze (na przykład dodatkowe lampy 
ostrzegawcze) na tym pojeździe (patrz ilustracja 2). 

Poniższe ilustracje przedstawiają realizację normy ECE-R65 
(osoba o wzroście 1,8 m).

Lampy ostrzegawcze firmy HELLA spełniają wymogi normy 
ECE R-65 (oprócz KLX-1)

Droga hamowania

70 cd

70 cd

17,8 m

5 m

100 cd
2,5 m

+ 8°

- 8°

0°

Ilustracja 2

Przykład negatywny: sygnał ostrzegawczy nie jest widoczny z każdego kierunku w promieniu 25 metrów - w strefie podnośnika 
skuteczność ostrzegawcza jest przerwana. Tutaj należy zamocować jeszcze jedną lampę ostrzegawczą z tyłu pojazdu, lub należy 
zamocować dwie lampy ostrzegawcze na kabinie kierowcy. 

Nieprawidłowo



ECER10

Co to jest tolerancja elektromagnetyczna
(ECE-R 10)?

Tolerancja elektromagnetyczna oznacza dwa czynniki, będące 
ważnymi cechami jakościowymi w przypadku optycznych 
systemów sygnałowych:

 � Emisja zakłóceń: ograniczenie emisji zakłóceń 
elektromagnetycznych do poziomu, umożliwiającego 
bezzakłóceniową eksploatację innych sąsiednich urządzeń.

 � Odporność na zakłócenia: zapewnienie odpowiednio 
wysokiej odporności w stosunku do zakłóceń 
elektromagnetycznych oddziałujących z zewnątrz

Jako podstawy ustawowe obwiązują w tym zakresie
CISPR 25 a także ISO 7637 i 11452.

Oddziaływania elektromagnetyczne

Norma dla klas zabezpieczenia CISPR 25:

Norma CISPR 25 jest normą dotyczącą emisji zakłóceń, 
stosującą klasyfikację od 1 do 5. Produkty zakwalifikowane do 
klasy 5 spełniają wymagania na najwyższym poziomie i można 
jest stosować nawet obok anteny. Klasa 3 spełnia już standardy 
ustawowe i zapewnia odpowiednią ochronę we wszystkich 
typowych przypadkach praktycznych. (Systemy świetlne firmy 
HELLA spełniają przynajmniej wymogi klasy 3, niektóre nawet 
klasy 5, i gwarantują absolutne bezpieczeństwo eksploatacyjne 
we wszystkich zastosowaniach.)

Radio/
Telewizja

Telefon komórkowy Radio satelitarne Nawigacja Telematyka
pobieranie opłat

Ogólne układy elektroniki na 
pokładzie

Radar ostrzegawczy przed za 
bliskim odstępem

Jedynie światła ostrzegawcze, które wykazują te dwa 
numery kontrolne, posiadają dopuszczenie do publicznego 
ruchu drogowego. 

ECE-R10 

ECE-R65

WYTYCZNE
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JAKIE RODZAJE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄ WEDŁUG 
KLASYFIKACJI IP?

Znaczący wpływ na okres użytkowania urządzenia może mieć sposób ochrony tego urządzenia przed 
wpływami otoczenia. Lampy ostrzegawcze są narażone na wpływ pyłu, wody i innych zabrudzeń. Lampy 
ostrzegawcze firmy HELLA są przystosowane do różnych warunków pracy.

WYTYCZNE

Ochrona przed przenikaniem ciał obcych 
(włącznie z pyłem)

Pierwsza cyfra

0 bez szczególnej ochrony

1 ciała stałe Ø ≥ 50 mm

2 ciała stałe Ø ≥ 12.5 mm

3 ciała stałe Ø ≥ 2.5 mm

4 ciała stałe Ø ≥ 1.0 mm

5K jak 5 Ochrona przed pyłem

6K jak 6 Pyłoszczelny

Ochrona przed przenikaniem wody

Druga cyfra

0 bez szczególnej ochrony

1 krople wody opadające pionowo

2
krople wody opadające skośnie pod kątem 
do 15°

3
krople wody opadające skośnie pod kątem 
do 60°

4 krople wody ze wszystkich kierunków

4K
jak w pozycji 4, jednak z podwyższonym 
ciśnieniem

5 strumień wody z dyszy

6
jak w pozycji 5, jednak z podwyższonym 
ciśnieniem

7 przejściowe zanurzenie w wodzie

8 trwałe zanurzenie w wodzie

9K
czyszczenie pod ekstremalnie wysokim 
ciśnieniem

Rodzaj zabezpieczenia IP 5K4K
Dozwolone jest przenikanie pyłu jedynie w ilości nie mającej 
wpływu na sposób działania i bezpieczeństwo. Woda, która 
pryska na obudowę z każdego kierunku z podwyższonym 
ciśnieniem, nie może mieć szkodliwego wpływu; ciśnienie wody 
na poziomie ok. 4 bar.

Rodzaj zabezpieczenia IP 5K9K
Dozwolone jest przenikanie pyłu jedynie w ilości nie mającej 
wpływu na sposób działania i bezpieczeństwo. Woda, która 
skierowana jest w obudowę pod wysokim ciśnieniem jako 
strumień, nie może mieć szkodliwego wpływu; ciśnienie wody 
ok. 100 bar.

Rodzaj zabezpieczenia IP 6K4K
Pył nie może przenikać. Woda, która pryska na obudowę
z każdego kierunku z podwyższonym ciśnieniem, nie może mieć 
szkodliwego wpływu; ciśnienie wody ok. 4 bar.

Zestawienie ogólne
K = jest znacznikiem cechującym badania dla wyposażenia pojazdów drogowych.

Rodzaj zabezpieczenia IP 67
Pył nie może przenikać. Woda nie może przedostawać się do 
wnętrza nawet przy krótkotrwałym zanurzeniu.

Rodzaj zabezpieczenia IP 6K9K
Pył nie może przenikać. Woda, która trafia w obudowę pod 
wysokim ciśnieniem/jako strumień pary nie może mieć na nią 
szkodliwego wpływu; ciśnienie wody ok. 100 bar.



INTELIGENTNE KONCEPCJE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH ...

WPROWADZENIE

Katoda

Mikrodrut

Płytka półprzewodnikowa LED

Złącze płytki półprzewodnikowej

Metalowa płytka pośrednia

Podkładka termiczna 
(izolowana elektrycznie)
Ceramiczne płytki podłożowe

Soczewka silikonowa

... troszczą się o konieczną ochronę diod LED.
Aby rzeczywiście uzyskać wyjątkowo długą żywotność diod LED, niezbędna jest ochrona diod LED przed błędnym podłączeniem oraz 
zabezpieczenie przed przepięciami. Jeśli w diodzie LED prąd płynie w kierunku przepływu (od anody + do katody -), generowane 
(emitowane) jest światło. Na ilustracji poniżej przedstawiono sposób działania. W wyniki inteligentnej koncepcji układu elektroniki 
osiągamy wysoki stopień skuteczności diod LED.

Katoda

Warstwa n

Elektron

Promieniowanie świetlne

Warstwa p

Anoda

„Dziura”

Warstwa aktywna
(przejście z p do n)
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NIE WSZYSTKIE DIODY LED SĄ TAKIE SAME

Wprawdzie decydując się na LED stawiają Państwo na droższą technologię, za to na bilans pozytywnie 
wpływają znacznie mniejsze koszty towarzyszące i dłuższe okresy bezusterkowej pracy. Gwałtownie 
rosnąca popularność diod LED jest tego najlepszym dowodem. Mimo to należy uwzględnić pewne istotne 
aspekty stsoswania tej technologii.

WPROWADZENIE

Z systemem zarządzania termicznego
System zarządzania termicznego odprowadza ciepło od diod 
LED i wyprowadza je na zewnątrz.

Bez systemu zarządzania termicznego
Jeżeli ciepło nie jest odprowadzane z diod LED, powstają 
tzw. hot spoty czyli gorące punkty. Te działają szkodliwie na 
diody LED i mogą przyczynić się nawet do ich awarii.

Tylko dzięki odpowiednio dopasowanym systemom 
zarządzania termicznego diody LED mogą osiągnąć swoją 
ekstremalną żywotność. 

Firma HELLA w procesie projektowania i rozwoju zwraca 
uwagę na optymalny system zarządzania termicznego.

W wyniku braku niezawodnego systemu zarządzania 
termicznego diody LED są nadmiernie obciążone,
a w najgorszym przypadku mogą nawet przestać działać.

Aby chronić diody LED, niezbędne jest zarządzanie termiczne

Diody LED są wrażliwe na ciepło. Zbyt wysoka temperatura może spowodować utratę mocy świetlnej diody,
a w najgorszym przypadku całkowite jej zniszczenie.

Firma HELLA zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła przez zastosowanie materiałów przewodzących i odpowiednie 
rozmieszczenie komponentów: system zarządzania termicznego odprowadza ciepło od diody. Właśnie dlatego możemy 
zagwarantować długą żywotność naszych produktów!

Aby wykorzystać wszystkie zalety technologii LED w pełnym zakresie należy zwrócić uwagę na zarządzanie 
termiczne!
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KTÓRE LAMPY OSTRZEGAWCZE DLA JAKIEGO ZASTOSOWANIA?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Nawet w przypadku takich samych obszarów zastosowania, 
przykładowo na traktorze, nie można udzielić jednolitej odpowiedzi. Wybór można jednak znacznie 
ograniczyć przy pomocy niektórych kryteriów. Aby wyszukać odpowiednią lampę ostrzegawczą dla danego 
zastosowania należy postawić sobie przed zakupem poniższe pytania.

Gdzie i jak intensywnie/często lampa ostrzegawcza będzie 
użytkowana?
Należy przemyśleć, jak często dana lampa ma być stosowana 
w trybie załączonym, a przede wszystkim, gdzie ma zostać 
zastosowana. Jeżeli lampa ostrzegawcza będzie często 
eksploatowana, wtedy zalety technologii LED, takie jak okres 
żywotności, brak wymogu konserwacji itp. mają większe 
znaczenie niż w przypadku rzadkiego zastosowania. W kwestii 
miejsca eksplowtacji decydujące jest pytanie o warunki i wymogi 
danego zastosowania.

Cena zakupu lub koszty cyklu żywotności?
Jakość produktów firmy HELLA jest ostatecznie zawsze 
opłacalna!
To pytanie jest ściśle powiązane z pytaniem pierwszym. 
Porównując obecnie koszty nabycia halogenowej lampy 
ostrzegawczej i lampy w technologii LED, można łatwo się 
zdziwić. Z powodu ich zaawansowanych technologii lampy 
ostrzegawcze w systemie LED są znacznie droższe, co 
odstrasza licznych użytkowników. Jednak warto uwzględnić ich 
niezaprzeczalne zalety. Lampy ostrzegawcze w technologii LED 
cechują się znacznie dłuższą żywotnością, brakiem konieczności 
wykonywania prac konserwacyjnych i niskim zużyciem energii. 
Wyższe koszty nabycia amortyzują się często już po krótkim 
okresie użytkowania poprzez zaoszczędzenie wymiany źródeł 
światłą, zredukowanie okresów przestoju itd., co przedstawia 
poniższy rachunek przykładowy:
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Jaką skuteczność ostrzegawczą mam zamiar osiągnąć?
Na autostradach lub w ruchu miejskim dąży się do tego, 
aby przestrzegać nadjeżdżające pojazdy już z dala przed 
sytuacją zagrożenia. Tutaj poleca się zastosowanie światła 
ostrzegawczego z skutecznością ostrzegawczą na wysokim 
poziomie (ksenon lub LED). Jeżeli lampę ostrzegawczą stosuje 
się jednak tylko rzadko i w niedużych obszarach zagrożenia, 
wtedy skuteczność ostrzegawcza halogenowej lampy 
ostrzegawczej może okazać się wystarczająca.

Jak wysokie jest obciążenie lampy ostrzegawczej w wyniku 
wibracji?
Tutaj należy ocenić, jak wysokie są obciążenia lampy 
ostrzegawczej w wyniku wibracji, tzn. czy pojazd ma 
zawieszenie amortyzujące i pochłania już większą ilość 
wibracji lub nie ma odpowiedniego zawieszenia, czyli 
lampa ostrzegawcza jest w pełnym zakresie zagrożona na 
oddziaływanie wibracji. W przypadku wysokich obciążeń 
wibracyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na wybór 
sposobu zamocowania pochłaniający takiego rodzaju wibracje 
(np. elastyczny montaż na kołnierzu rurowym, stopa gumowa 
itp.) a także wybór stosownej technologii odpornej na wibracje 
(LED).

W jaki sposób dana lampa ostrzegawcza zostanie 
zamocowana na pojeździe?
W zakresie możliwości zamocowania można wybrać między 
czterema systemami. Należy przy tym w zależności od pojazdu 
podjąć decyzję, który z tych systemów będzie najbardziej 
odpowiedni. Różne rodzaje zamocowania zostały opisane 
w treści normy DIN 14620. Rozróżnia się przy tym formy 
konstrukcyjne A, B i C.

Element mocujący do uchwytów rurowych

KL 7000 R

Elastyczne mocowanie na wsporniku rurowym

KLX 7000 FL

Montaż stacjonarny

KL 7000 LED

Magnes

K-LED 2.0
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TECHNOLOGIA LED

Podstawowe właściwości diod LED

Żywotność – wpływ temperatury 
na długość okresu użytkowania
Mianem żywotności lub degeneracji światła diody LED jest 
określany czas świecenia diody do momentu, w którym jej 
zdolność oświetleniowa spadnie do połowy początkowej 
wartości. Sprawność diody LED zależy od wielu czynników. Są to 
między innymi użyty materiał półprzewodnikowy oraz warunki 
eksploatacji lub degeneracja kryształu krzemu.

Niestety nie istnieją metody, przy użyciu których można 
konkretnie i jednoznacznie określić faktyczny czas użytkowania. 
Standardowe diody LED można eksploatować do 100.000 
godzin pracy, a diody LED wysokiej mocy przez okres tylko 
jednej czwartej lub maksymalnie połowy tego okresu czasu 
(25.000-50.000 godzin). Przy ciągłej, nieprzerwanej eksploatacji 
diody standardowe mogą pracować przez jedenaście lat, a te o 
wysokiej mocy przez przez ok. dwa lata. 

Żywotność zależy w dużej mierze od miejsca użytkowania
i gęstości doprowadzanego prądu. Im większy przepływ prądu, 
tym bardziej rozgrzewa się dioda. To skraca jej żywotność.
Także temperatura otoczenia ma znaczenie, ponieważ 
im jest wyższa, tym częściej dioda ulega awariom. Obowiązuje 
ogólna zasada polegająca na tym, że wraz z upływem czasu 
pracy diod moc promieniowania świetlnego stale spada. Jest 
to zaleta, ponieważ inaczej niż w przypadku zwykłych lamp 
(z żarówkami, halogenowych), przy stosowaniu diod LED nie 
ma ryzyka, że nagle światło zgaśnie. Nawet jeżeli zdolność 
oświetleniowa stopniowo spada, to w normalnych warunkach 
dzieje się to powoli. Tworzywa sztuczne, z których są przeważnie 
produkowane soczewki diod, mętnieją wraz z upływem czasu, 
co także wpływa negatywnie na wydajność świetlną. 

Główne czynniki wpływające na żywotność diody
 � temperatura
 � gęstość prądu
 � degeneracja kryształu krzemu

Wysterowanie diod LED

Ponieważ zapotrzebowanie diod LED na prąd jest bardzo niskie, 
zaczynają one świecić już po odebraniu nawet tylko ułamkowych 
części dozwolonego prądu przepływu (kilka mA). Często ten 
prąd wystarcza, aby zapewnić wystarczające światło. Jak już 
wspomnieliśmy wcześniej, w zależności od zastosowania 
dostępne diody LED można zasilać w różny sposób. 

Na ilustracji obok zostały przedstawione trzy możliwości.

W przypadku lamp ostrzegawczych firmy HELLA obowiązuje 
standard DC/DC. W ten sposób zapewniamy ekstremalnie 
wysoki stopień współczynnika sprawności, aby utrzymywać 
poziom ciepła ubytkowego (podgrzewanie własne) na niskim 
poziomie.

Możliwości wysterowania diod LED

Opór

Straty ~ 50-60 %

Zastosowania 
„low power”

Zastosowania 
„high power”

Straty ~ 40-50 % Straty ~ 10-20 %

Stały prąd

I = st.

Przetwornik DC/DC

Moc wejściowa Moc wejściowa Moc wejściowa
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Przykład z zakresu reflektorów:
Osoby, które często podróżują samochodem, co rusz spotykają 
się z tym problemem. Z powodu zabrudzenia reflektorów 
tor jazdy nie jest wystarczająco oświetlony. W takiej sytuacji 
konieczne jest częste ręczne czyszczenie powierzchni szyb 
reflektorów. Niestety reflektory zostają szybko ponownie 
zabrudzone przez pył poruszany przez inne pojazdy. Wpływa to 
negatywnie na natężenie światła i może powodować oślepienie 
kierowców jadących z przeciwnego kierunku.

Wpływ zabrudzonych lamp ostrzegawczych 
na skuteczność ostrzegawczą
Zabrudzenia mają negatywny wpływ na skuteczność 
ostrzegawczą intensywnych pod kątem światła lamp 
ostrzegawczych. W celu redukcji oraz unikania zabrudzeń 
na instalacjach świetlnych firma HELLA stosuje gładkie 
powierzchnie bez zewnętrznych układów optycznych. 

Są one znacznie mniej wrażliwe na zabrudzenia i gwarantują 
tym samym optymalną skuteczność ostrzegawczą.

Czysta lampa ostrzegawcza
 �  Maksymalny efekt ostrzegawczy
 � Bez rozproszenia światła
 � Optymalny wylot światła

Zabrudzona lampa ostrzegawcza
 � Zmniejszony efekt ostrzegawczy
 � Duże rozproszenie światła
 � Zmniejszony wylot światła

Odchylanie
i absorpcja promieni 
światła przez cząstki 
brudu
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DIODY LED, KSENON CZY HALOGEN -
KTÓRA Z TYCH TECHNOLOGII JEST ODPOWIEDNIĄ DLA MNIE?

LED

Tematyka technologii LED jest obecnie bardzo aktualna i jest widocznym trendem 
w zakresie technologii świetlnych. Biorąc pod uwagę zalety i wady tej technologii 
można szybko dostrzec, dla których rodzajów zastosowania lepiej nadają się 
lampy ostrzegawcze w technologii LED:

+  Ekstremalnie długa żywotność (kilkakrotnie dłuższa od lamp halogenowych) 
  Podzespoły wysokiej jakości, kompleksowa technologia a także brak ruchomych 

elementów konstrukcyjnych (bez mechanicznego zużycia).
+  Bezusterkowa praca, brak konieczności poświęcania czasu na serwis 
  W niektórych przypadkach diody LED z ekstremalnie długim okresem żywotności nie 

wymagają wymiany przez cały okres użytkowania pojazdu (bezobsługowość).
+  Bezpieczne funkcjonowanie na najwyższym poziomie 
  Produkty firmy HELLA z zakresu technologii LED muszą spełniać najwyższe wymogi 

dotyczące jakości, zanim zostaną dopuszczone do obrotu na rynku.
+  Najwyższa odporność na wibracje 
  Diody LED składają się z mniejszej ilości trwałych podzespołów i cechują się przy 

tym znacznie wyższą odpornością na wibracje, niż na przykład lampa ksenonowa.
+  Efektywność energetyczna na najwyższym poziomie 
  Zużycie energii przy eksploatacji lampy ostrzegawczej w technologii LED jest 

znacznie niższe, niż w przypadku halogenu lub ksenonu.
+  Wartości świetlne na najwyższym poziomie 
 Dla optymalnej skuteczności ostrzegawczej.
+  Nowoczesne wzornictwo 
  Mały kształt konstrukcyjny diod LED umożliwia zastosowanie nowoczesnego 

wzornictwa.
+  Niskie koszty w okresie użytkowania 
  Wysoka żywotność, bezobsługowość i efektywność energetyczna przyczyniają się 

do znacznej redukcji kosztów okresu użytkowania w porównaniu z technologią 
ksenonową lub halogenową.

-  Wyższe koszty nabycia 
  Koszty nabycia lamp ostrzegawczych w technologii LED są znacznie wyższe 

niż koszty halogenowych lamp ostrzegawczych. Jest to spowodowane bardziej 
zaawansowaną technologią LED, przy pomocy której udaje się osiągnąć dłuższą 
żywotność i tym samym zredukować koszty okresu eksploatacyjnego.

Analiza jej zalet i wad pozwala łatwo znaleźć zastosowania,
dla których użycie produktów w technologii LED jest najbardziej opłacalne.

 � Ekstremalnie długa żywotność, bezawaryjność i łatwość montażu 
Optymalne dla pojazdów o długich okresach eksploatacyjnych (np. śmieciarki lub 
pojazdy do czyszczenia nawierzchni jezdni, samochody ciężarowe).

 � Najwyższa niezawodność eksploatacji, najwyższa odporność na wibracje 
Optymalne dla pojazdów o wysokich obciążeniach i długich okresach eksploatacji 
(np. pojazdy kopalniane lub budowlane).

 � Wysoka efektywność energetyczna 
Optymalne dla pojazdów o długich okresach zastosowania z włączoną lampą 
ostrzegawczą (np. transport materiałów ciężkich, pojazdy odśnieżające).

 � Nowoczesne wzornictwo 
Optymalne dla kierowców, dla których ważne jest połączenie wzornictwa z powyżej 
wymienionymi zaletami.
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Ksenon

Lampa ksenonowa oferuje podwójnie więcej światła niż nowoczesna lampa H7, 
jej pobór mocy jest jednak o 30% niższy. Dzięki wyższej mocy świetlnej osiąga się 
optymalną skuteczność ostrzegawczą.

+  Wartości świetlne na najwyższym poziomie 
Optymalna skuteczność ostrzegawcza za pomocą intensywnego dwubłyskowego 
sygnału ostrzegawczego.

+  Długa żywotność użytkowa 
Znacznie dłuższa żywotność niż w przypadku lamp halogenowych.

+  Bez ruchomych elementów konstrukcyjnych 
Bez mechanicznego zużycia.

+  Bardzo wysoka odporność na wibracje.
-  Wysokie koszty nabycia 
  Koszty nabycia ksenonowych lamp ostrzegawczych są znacznie wyższe od kosztów 

lamp halogenowych.

Zalecenia w zakresie zastosowania: 
Zaleca się zastosowanie ksenonowych lamp ostrzegawczych wszędzie tam, gdzie 
wymagana jest wysoka skuteczność ostrzegawcza przy średnim okresie zastosowania 
lamp ostrzegawczych.

Halogen

Halogenowe lampy ostrzegawcze osiągają wysoką skuteczność ostrzegawczą 
poprzez zastosowanie reflektorów parabolicznych o wysokim połysku
i wysokowydajnych żarówek. Wysoka wydajność świetlna jest gwarantowana 
przez specjalne układy optyczne pokryw świetlnych.

+  Światło w formie wiązki 
Wysoki zasięg.

+  Niskie koszty nabycia 
Koszty nabycia halogenowych lamp ostrzegawczych są znacznie niższe od lamp 
ksenonowych lub lamp w technologii LED.

+  Krótsza żywotność 
W wyniku zastosowania ruchomych elementów konstrukcyjnych powstaje wyższe 
zużycie, co przyczynia się do znacznego obniżenia okresu użytkowania w porównaniu 
z lampami ostrzegawczymi z ksenonem lub technologią LED.

-  Wyższe koszty okresu użytkowania 
W wyniku podwyższonego zapotrzebowania na energię elektryczną, konserwację 
i połączone z tym okresy przestoju koszty eksploatacji hallogenowych lamp 
ostrzegawczych leżą znacznie wyżej od kosztów lamp w technologii LED.

Zalecenia w zakresie zastosowania: 
Zastosowanie halogenowych lamp ostrzegawczych ma sens wszędzie tam, gdzie 
korzyści lamp LED nie odgrywają tak znacznej roli, na przykład w przypadku 
sporadycznego zastosowania lamp ostrzegawczych lub w pojazdach, przy których 
należy często wymieniać lampy ostrzegawcze z powodu uszkodzeń mechanicznych.
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DLACZEGO HELLA?



JAKOŚĆ

JAKOŚĆ TO TRADYCJA W FIRMIE HELLA

Firma HELLA postawiła sobie ambitny cel zagwarantowania 
niezmiennie wysokiej jakości produktów pod każdym 
względem. 
Założenie to jest realizowane poprzez określanie kryteriów 
jakościowych podczas całego procesu produkcji oraz 
szczegółowe sprawdzanie ich starannie wybranymi metodami. 
Jakość produktów seryjnych jest zapewniana dzięki stałej 
obserwacji i kontroli jakości, które towarzyszą procesowi 
produkcji. 

Wysokojakościowe produkty firmy HELLA są poddawane 
różnorodnym metodom testów zgodnie z normą firmy HELLA nr 
67101. Testy te wykonuje laboratorium firmy HELLA w Lippstadt.

Produkty firmy HELLA są poddawane poniższym testom:

Test na pryskającą wodę
Produkty firmy HELLA są poddawane testom w realnych warunkach otoczenia, które 
wytwarzane zostają w uniwersalnych kabinach z zastosowaniem wody pryskającej. 
Kabiny te zostały wyposażone w instalacje dla wody deszczowej, spiętrzonej, 
strumieniowej i mgły. Testowane produkty są tutaj poddawane sprawdzianom 
pod kątem ich szczelności w trakcie testów pulsacyjnych i przy zastosowaniu 
wody natryskowej z zastosowaniem ciśnienia na poziomie do 5 bar, a w przypadku 
zastosowania wody strumieniowej ciśnienia na poziomie do 10 bar. (IP XK4K)

Test na myjki wysokociśnieniowe
Produkty testowane są przy zastosowaniu ciśnienia wody na poziomie do 120 bar i 
temperaturze wody do + 85 stopni Celsjusza.
Tego typu test symuluje czyszczenie w myjni samochodowej lub przy pomocy myjki 
wysokociśnieniowej (IP XK9K). Informacja o tym, czy daną lampę ostrzegawczą 
można czyścić przy pomocy myjki wysokociśnieniowej, znajduje się na oznakowaniu 
podającym klasę ochronną IP. W przypadku lamp ostrzegawczych o klasie IP 9K, woda, 
która zostaje skierowana podczas procesu czyszczenia pod wysokim ciśnieniem/parą 
w kierunku ich korpusu, nie powoduje uszkodzeń.

Test na pył
W ramach tego testu produkty są badane pod kątem pyłoszczelności. W przypadku 
wszystkich produktów stosuje się niewypalany cement portlandzki jako medium do 
testów. Test ten jest przeprowadzany w formie eksploatacji wzorcowej, ale i także
z nad- i podciśnieniem w badanym przedmiocie.

Ocena wyników testu następuje między innymi w drodze ustalenia wartości 
fotometrycznej przed i po przeprowadzeniu testu (IP 5K). Jedynie w taki sposób firma 
HELLA może zagwarantować, że pył nie przedostanie się do wnętrza produktu, co 
pozwala zapewnić długą żywotność eksploatacyjną danego produktu.

Nasz cel to jakość najwyższej klasy
Firma HELLA zapewnia długotrwałą gwarancję na 
sprawne działanie swoich produktów i cieszy się zaufaniem 
zadowolonych klientów w obszarze części zamiennych, 
akcesoriów oraz artykułów oświetleniowych.

Ponieważ to tradycyjne przedsiębiorstwo z siedzibą w Lippstadt 
jest partnerem wiodących producentów samochodowych, 
produkty HELLA spełniają wszystkie wymogi dotyczące 
zakresów tolerancji. Dzięki temu i surowym procesom 
testowania jakości już w fazie projektowania i rozwoju, HELLA 
oferuje produkty, którym można zaufać w każdej sytuacji.
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Obszerniejsze informacje na temat kryteriów jakościowych
firmy HELLA oferowane są pod adresem: www.hella.com/quality

Test na wibracje
Test tego rodzaju symuluje zachowanie produktów na "złej powierzchni jezdni"
i wykazuje przykładowo reakcje na dziury w jezdni, nawierzchnie żwirowe, brukowane, 
drogi polne i leśne. W przypadku niektórych wybranych produktów, na przykład 
reflektorów dodatkowych, przeprowadza się testy z zastosowaniem specjalnych 
symulacji jazd rajdowych.

W drodze badania szumów szerokopasmowych sprawdza się wytrzymałość 
mechaniczną w osi poziomej i pionowej. Pasmo częstotliwości wynosi tutaj od 10 
do 1000 Hz. Dodatkowo do badania pod kątem wibracji produkty zostają poddawane 
wpływom nakładających się temperatur od - 40 do + 80 stopni Celsjusza. Sprawdza się 
przy tym między innymi proces starzenia się tworzywa sztucznego. Wszystkie produkty 
poddawane są testom funkcyjnym do 24 godzin.

Dodatkowo w procesie sprawdzania wykonywany jest także mechaniczny test szokowy, 
który sprawdza jakość opakowań transportowych - przyspieszenie od 300 do 500 m/s2.

Test zanurzeniowy i szczelnościowy
Ten test jest - w zależności od wymogów - przeprowadzany przy wszystkich produktach 
z zakresu techniki świetlnej.

W rurze zanurzeniowej jest osiągana głębokość wody na poziomie 1 metra. W innej 
instalacji testowej istnieje możliwość osiągania głębokości rzędu 6 metrów. Oprócz 
tego przeprowadzane są w zbiorniku zanurzeniowym badania nadciśnieniowe z 
ciśnieniem na poziomie do 1,6 bar.

Wszystkie testy są wykonywane zgodnie z normą firmy HELLA nr 67101, a także 
zgodnie z wymogami prawnymi (IP 67).

Test oddziaływania wysokiej temperatury, wilgoci i niskich temperatur
W ramach testów z zastosowaniem zmiany temperatury produkty firmy HELLA 
umieszczone w szafach klimatyzacyjnych o pojemności od 600 do 1000 litrów są 
poddawane działaniu temperatury w zakresie od - 40 do + 100 stopni Celsjusza. 
Dodatkowo przeprowadzane są tutaj testy za- i odraszania do maksymalnego poziomu 
wilgotności powietrza wynoszącego 95% i do temperatury + 80 stopni Celsjusza.
W tak zwanej "szafie szokowej" temperatura zmienia się w przeciągu sekund (odstępy 
czasowe wynoszące maksymalnie 6 sekund) z - 40 do + 100 stopni Celsjusza.

Testy tego rodzaju to wymagający sprawdzian dla każdego materiału, nie tylko dla 
oświetlenia, ale także dla poszczególnych podzespołów układów elektronicznych. Czas 
trwania testów pod kątem wysokiej i niskiej temperatury wynosi do 48 godzin.



WARTO WIEDZIEĆ

CZY WIEDZIELI PAŃSTWO, ŻE ...

...  lampa KL-1 firmy HELLA z lat 50-tych jest pierwowzorem obracających się 
lamp ostrzegawczych firmy HELLA?

...  model RTK1 (kombinacja lampy wszechkierunkowej i sygnału dźwiękowego)
z roku 1972 jest pierwszą kombinacją lampy ostrzegawczej w kolorze 
niebieskim i głośnika?

...  oferowane są "rodziny produktów 
lamp ostrzegawczych" firmy HELLA?

Można je rozpoznać na podstawie 
podobieństwa wyglądu i różniących się 
stopniach technologicznych. Przykładem 
jest rodzina produktów KL 700- 7000- 
7000 LED.

...  oferowane są lampy ostrzegawcze 
firmy HELLA w różnych kolorach?

Między innymi w kolorze żółtym, 
niebieskim, czerwonym i zielonym.

...  w przypadku niektórych lamp 
ostrzegawczych firmy HELLA
w technologii LED oferowana jest 
możliwość zmiany wzoru sygnału 
ostrzegawczego?

W przypadku lampy K LED FO lub K LED 
2.0 można np. nastawić dziewięć różnych 
sekwencji pulsacyjnych. Programowanie 
tych sekwencji jest bardzo łatwe,
a odpowiedni opis znajduje się
w instrukcji montażowej danej lampy 
ostrzegawczej.

Kombinacja lampy wszechkierunkowej
i głośnika
Rok produkcji 1972

KL 700
1. generacja

KL 7000
2. generacja

KL 7000 LED
3. generacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4 i 12 = obrotowe sygnały ostrzegawcze 
kolor pomarańczowy = włączony 
kolor biały = wyłączony 
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...  firma HELLA oferuje narzędzie, przy pomocy którego można porównywać 
różnego rodzaju lampy ostrzegawcze i ich właściwości? 

W tym celu należy odwiedzić stronę www.hella.com/municipal
lub www.hella.com/eliver

...  firma HELLA dysponuje bardzo obszernym asortymentem części zamiennych?
Między innymi klosze lamp w różnych kolorach, żarówki, lampy błyskowe, pasy 
napędowe i wiele innych.

...  istnieją urządzenia kontrolne? 
Urządzenia te można stosować do nadzorowania wszechkierunkowych i błyskowych 
lamp ostrzegawczych.

....  firma HELLA oferuje znaczne ilości wyposażenia dodatkowego dla 
różnorodnych lamp ostrzegawczych?

jak na przykład: rury nasadkowe, uchwyty statywu, wtyki pokładowe itp.

...  wszystkie lampy ostrzegawcze firmy HELLA zostają dostarczane z dokładną 
instrukcją montażową?

Instrukcje te zawierają informacje dotyczące zakresu dostawy, wyposażenia 
dodatkowego, wymaganych narzędzi montażowych, okablowania i wiele więcej.

...  firma HELLA oferuje obok lamp ostrzegawczych szeroki asortyment różnego 
rodzaju rozwiązań belek dachowych dla niebieskich świateł ostrzegawczych 
(RTK7) i żółtych świateł ostrzegawczych (OWS7)?



MICROSITES

MICROSITE MUNICIPAL

Szybki link do naszego świata doznań

Na stronie www.hella.com/municipal znajdują 
się informacje o technologiach, nowościach, 
produktach, katalogi w formie online a także dane 
kontaktowe.

W strefie do pobierania plików znajdują się zawsze 
najnowsze broszury produktów.



| 2524ONLINE TOOLS 

www.hella.com/eliver
ELIVER. Narzędzie porównawcze w trybie online dla lamp 
ostrzegawczych, optycznych systemów ostrzegawczych, reflektorów 
roboczych i dodatkowych.

Obrotowe lampy ostrzegawcze i optyczne systemy ostrzegawcze firmy HELLA to 
wzór jakości, praktyczności, bezpieczeństwa i ekonomiczności. Firma HELLA oferuje 
rozwiązania dla wszelkiego rodzaju nadwozi pojazdów komunalnych i specjalnych 
(np. śmieciarki, rozsiewacze, zamiatarki i liczne inne) a także dla pojazdów 
uprzywilejowanych. 

Dzięki nieustającym pracom badawczo-rozwojowym oraz indywidualnym rozwiązaniom 
do małych i dużych serii firma HELLA stała się idealnym partnerem dla ministerstw, 
jednostek samorządu terytorialnego i firm prywatnych. Zwłaszcza skonstruowane 
przez firmę HELLA produkty LED wyróżniają się przede wszystkim absolutną 
odpornością na wibracje, zabrudzenia i wodę. Ponadto stosowanie technologii LED ma 
pozytywny wpływ na ekonomiczność i bilans ekologiczny (niższa emisja CO2). Przy 
pomocy naszego narzędzia ELIVER dla lamp ostrzegawczych i optycznych systemów 
ostrzegawczych można porównywać wybrane produkty w sposób bliski rzeczywistości, 
aby móc wybrać odpowiedni produkt dla każdego zastosowania. Do dyspozycji są różne 
pojazdy i scenariusze. 

Firma HELLA oferuje odpowiednie reflektory robocze i dodatkowe dla różnego 
rodzaju maszyn rolniczych, typu traktory lub kombajny zbożowe, maszyny budowlane, 
leśne, pojazdy specjalne a także samochody ciężarowe. Aplikacja ELIVER umożliwia 
porównanie naszych doskonałych produktów oraz znalezienie perfekcyjnego reflektora 
roboczego lub reflektora dodatkowego dla siebie i swojej pracy. Można w niej zobaczyć 
rozkład światła na polnej drodze, na jezdni oraz na bezdrożu. Ponadto w aplikacji 
ELIVER dostępne są wszystkie najważniejsze informacje na temat wydajności oraz 
dane techniczne. 

ONLINE TOOLS 

Konfigurator OWS 7 

Za pomocą nowego konfiguratora OWS7 można zestawić własny system OWS7. 
Począwszy od wyboru pojazdu (mały pojazd, ciężarowy, pojazd holowniczy) poprzez 
różne szerokości belek dachowych po indywidualne moduły świetlne. Oczywiście można 
dobierać dalsze wyposażenie, takie jak reflektory robocze, sygnały świetlne i boczne 
oświetlenie otoczenia pojazdu.

Następnie na podglądzie można zobaczyć swój indywidualny system OWS7, 
umożliwiający przetestowanie wszystkich wybranych funkcji.

Skonfiguruj swoje indywidualne 
rozwiązanie OWS7 tutaj:
www.hella.com/ows7 

www.hella.com/eliver



TECHNOLOGIA HALOGENOWA

TECHNOLOGIA HALOGENOWA
W OBROTOWYCH LAMPACH I OPTYCZNYCH SYSTEMACH OSTRZEGAWCZYCH

Pokrywa ze specjalnym 
układem optyki dla optymalnego 
rozproszenia światła

Napęd o dwu paskach 
dla wysokiej sprawności 
i maksymalnie spokojnej 
pracy

Reflektor paraboliczny o wysokim 
połysku dla optymalnej wydajności 
świetlnej

Zestyk sprężynowy

Elektroniczny układ sterowania 
silnika umożliwia pracę w trybie 
multivoltage

Przykład produktu: KL 7000

Przykład produktu OSW7

Zalety:
 � Żarówka i reflektor tworzą jedną obracającą się jednostkę 

- czym korzysta się z pełnej mocy świetlnej lampy 
halogenowej

 � Tworzenie optymalnych wiązek światła i rozproszenie 
światła - daleki zasięg i maksymalna skuteczność 
ostrzegawcza

 � System reflektora i stabilna oprawa żarówki dla prostej 
i szybkiej wymiany źródeł światła - bez zabrudzania
i rozregulowania reflektora

 � Rozwiązane dogodne cenowo - niskie koszty konserwacji, 
przykładowo przy wymianie żrówki.
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Natężenie światła

Kąt obrotu Kąt obrotu

Natężenie światła

HELLA KONKURENCJA

HELLA "system obracający się":
 � Najlepsza wydajność świetlna
 � Optymalnie ukierunkowane światło
 � Homogeniczny rozkład światła
 � Najwyższe natężenie światła

Korzyści dla klienta: bezpieczeństwo i niezawodność 
Produkty firmy HELLA zapewniają zabezpieczenie własne i osób 
trzecich na maksymalnym poziomie przez ich optymalną i bardzo 
intensywną skuteczność ostrzegawczą, którą osiągają poprzez optymalne 
ogniskowanie światła, jego rozproszenie i wywodzący się z tego zasięg 
i natężenie światła. Ponadto produkty nasze cechują się bardzo wysoką 
jakością w zakresie wykonania i stabilności - ich długa żywotność jest tego 
potwierdzeniem!

System konkurenta ze "stojącą żarówką":
 � Nieefektywna wydajność świetlna
 � Wysokie straty przy rozpraszaniu
 � Utrata mocy świetlnej: powierzchnia reflektora jest zaciemniana przez 

cokół żarówki
 � Niskie natężenie światła

Żarówka i reflektor to jedna obracająca się jednostka Reflektor obraca się wokoło stojącej żarówki
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TECHNOLOGIA KSENONOWA
W OBROTOWYCH LAMPACH I OPTYCZNYCH SYSTEMACH OSTRZEGAWCZYCH

Proste czyszczenie przez 
gładkie powierzchnie 
kołpaków świetlnych

Soczewka wewnętrzna 
ze specjalnym układem 
optycznym

Układ elektroniczny
z systemem samodiagnozy
i wyłączeniem w przypadku 
zaniku napięcia

HELLA Safety Lock 
Blokada kołpaka 
świetlnego

Przykład produktu: KLX 7000

Ksenonowa lampa błyskowo 
- wyładowcza X1 z cokołem 
wtykowym i możliwością jej 
wymiany

Wymienialny moduł serwisowy 
z układem elektronicznym
i oprawą

Korpus metalowy spełnia 
najwyższe wymogi z zakresu 
tolerancji elektromagnetycznej 

Kosz ekranujący dla 
ochrony w zakresie
tolerancji 
elektromagnetycznej

Częstotliwość błysku 
sterowana przy pomocy 
mikrosterownika

Przykład produktu: OWS-X

Zalety:
 � Bardzo szybki wzrost natężenia światła - natychmiastowa 

widoczność
 � Sygnał podwójno - błyskowy - intensywna skuteczność 

ostrzegawcza znacznie powyżej wymogów ustawowych
 � Optymalna skuteczność ostrzegawcza także w świetle 

dziennym - nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu
 � Bardzo wysoka odporność na wibracje - nadaje się do 

zastosowania w aplikacjach cechujących się intensywnymi 
wstrząsami

 � Bez ruchomych elementów konstrukcyjnych - bez 
mechanicznego zużycia, cicha eksploatacja

 � Niski pobór mocy - idealne rozwiązanie dla zastosowania 
stałego
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HELLA KONKURENCJA

System HELLA:
 � Homogeniczne oświetlenie
 � Bardzo stromy wzrost wartości świetlnych
 � Natychmiast widoczny sygnał
 � Wysokie wartości szczytowe 

(wartości światła na poziomie przewyższającym wymogi ustawowe)

Korzyści dla klienta: bezpieczeństwo i niezawodność
PRODUKTY FIRMY HELLA zapewniają zabezpieczenie własne i osób 
trzecich na maksymalnym poziomie przez ich optymalną i bardzo 
intensywną skuteczność ostrzegawczą, którą osiągają poprzez optymalne 
ogniskowanie światła, jego rozproszenie i wywodzący się z tego zasięg 
i natężenie światła. Ponadto produkty nasze cechują się bardzo wysoką 
jakością w zakresie wykonania i stabilności - ich długa żywotność jest tego 
potwierdzeniem!

System konkurencyjnej firmy:
 � Niehomogeniczny rozkład światła, zredukowana powierzchnia 

oświetlenia
 � Stopniowy wzrost natężenia światła
 � Nieostra postrzegalność błysku wstępnego i następnego sygnału 

podwójno - błyskowego
 � Niskie natężenie światła

Natężenie światła

Czas Czas

Natężenie światła

Ukształtowana soczewka wewnętrzna, kosz ekranujący i korpus metalowy 
dla ochrony w zakresie tolerancji elektromagnetycznej na najwyższym 
poziomie

Prosta soczewka wewnętrzna; niskie środki z zakresu zabezpieczenia 
tolerancji elektromagnetycznej
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TECHNOLOGIA LED
W LAMPACH OSTRZEGAWCZYCH 

Zalety:
 � Bardzo wysoka żywotność - najwyższa niezawodność
 � Niewrażliwe na wibracje i wstrząsy - idealne do zastosowań 

o intensywnych drganiach
 � Niski pobór mocy - idealne dla stałego zastosowania
 � Inteligentny układ elektroniki - możliwość zaprogramowania 

różnych sekwencji błysków
 � Ekstremalnie krótkie okresy wywołania - optymalna 

skuteczność ostrzegawcza
 � Nowoczesne wzornictwo

Przykład produktu: OWS7

Przykład produktu: KL 7000 LED 

Wyśmienity system 
zarządzania 
termicznego 

Proste czyszczenie przez 
gładkie powierzchnie 
kołpaków świetlnychReflektory muszlowe 

dla optymalnej 
wydajności świetlnej
i rozkładu światła 

Diody LED wysokiej 
jakości

Zabezpieczenie 
przepięciowe
i przed błędnym 
podłączeniem

Kondensator tantalowy 
dla ekstremalnie długiej 
żywotności
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HELLA KONKURENCJA

"Błyskający" system firmy HELLA:
 � Intensywna postrzegalność sygnału podwójno - błyskowego
 � Efekt ostrzegawczy 360°
 � Stromy wzrost wartości świetlnych
 � Natychmiast widoczny sygnał
 � Intensywna barwa światła
 � Zastosowanie wysokojakościowych diod LED
 � Zabezpieczenie przepięciowe i przed błędnym podłączeniem
 � Pierwszorzędny system zarządzania termicznego
 � Kondensatory tantalowe = ekstremalnie długa żywotność

Korzyści dla klienta: bezpieczeństwo i niezawodność
PRODUKTY FIRMY HELLA zapewniają zabezpieczenie własne i osób 
trzecich na maksymalnym poziomie przez ich optymalną i bardzo 
intensywną skuteczność ostrzegawczą, którą osiągają poprzez optymalne 
ogniskowanie światła, jego rozproszenie i wywodzący się z tego zasięg 
i natężenie światła. Ponadto produkty nasze cechują się bardzo wysoką 
jakością w zakresie wykonania i stabilności - ich długa żywotność jest tego 
potwierdzeniem!

System konkurencyjnej firmy:
 � Nierównomierna postrzegalność światła 
 � Efekt ostrzegawczy 360°
 � Wartości świetlne częściowo na niższym poziomie
 � Natychmiast widoczny sygnał
 � Jasna barwa światła
 � Zastosowanie po części diod LED o niskiej jakości
 � Zabezpieczenie przepięciowe i przed błędnym podłączeniem
 � Częściowo brak systemu zarządzania termicznego
 � Kondensatory elektrolityczne = krótsza żywotność

Obszerne informacje 
dotyczące lamp ostrzegawczych produkcji 

konkurencyjnej 
oferować będzie benchmark 

pod koniec roku 2013Funkcja oświetleniowa z błyskiem
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Czas
Wysoka postrzegalność przez sygnał podwójno - błyskowy, skuteczność 
ostrzegawcza 360°, stromy wzrost wartości świetlnych, sygnał 
natychmiast postrzegalny.



MODUŁY LAMP OSTRZEGAWCZYCH

MODUŁY OWS7
Modułowość od wariantu podstawowego do wyposażenia maksymalnego.

 �  Gotowy do każdego rodzaju zastosowania

 �  Szerokość korpusu od 900 do 2000 mm 
(w stopniach po 100 mm)

 �  12 lub 24 V

Główne lampy ostrzegawcze Alley Lights Reflektory robocze Lampy ostrz
błyskowe

 �  LED KL-LM 2: moduł 360°, błyskający sygnał ostrzegawczy, High Power LED 
usytuowane w półkolu

 � LED KL-LM 4:jak moduł LED KL-LM 2, obracający się sygnał ostrzegawczy
 

 �  LED KL-LR 2: moduł błyskowy, reflektor w kształcie rynny, opcjonalna 
możliwość oddzielnego przełączania sygnału oddzielnie z przodu i z tyłu

 
 � KL-ER: klasyczny moduł halogenowy z obracającym się lustrem

 �  Z 4 diodami LED

 �  intensywne oświetlenie bliskich pól 
bocznych

 �  wersja 12 V 
z żarówkami H3

 �  wersja 24 V 
z żarówkami H9

 �  Dostępny także w technologii LED

 �  Możliwość montażu kilku 
reflektorów

 �  do przodu, do prz
do tyłu

 �  Moduł LED o silne
świetlnej

 �  Możliwość synchr
z kierunkowskaza
w zastosowaniach

 �  Do zamocowania 
świetlnym
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zegawcze Obiegowy sygnał świetlny:
listwa sygnałowa LED

Klosze
(w zależności do modułu światła) Zaślepki

odu i do tyłu lub 

ej intensywności 

ronizacji
ami pojazdu
h ZSE

pod kloszem 

 �  Zintegrowany żółty obiegowy sygnał 
świetlny dla ostrzeżenia
i zabezpieczenia powierzchni 
wstecznej

 �  Wywieranie wpływu na ruch drogowy 
przez różne kierunki obiegu sygnału

 �  Możliwość przełączania trybu 
dziennego/nocnego przez jednostkę 
sterującą

 �  Należy podczas zastosowania 
przestrzegać przepisów krajowych

 �  Przezroczyste
 �  Żółte

 �  Mleczno - białe
 �  Przezroczysto - żółte
 �   Przezroczyste jasne

W celu złączenia zaślepek poczynając od szerokości 1.200 mm zostają montowane 
elementy rozdzielające. 

Indywidualny system OWS7 można 
skonfigurować na stronie:
www.hella.com/ows7 
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PROSTE ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
TECHNICZNE

Jaka średnica przewodu jest potrzebna dla lampy ostrzegawczej?
W zależności od rodzaju lampy ostrzegawczej średnica kabla może kształtować się 
różnie, z reguły wynosi ona 1,5 mm² do 2,5 mm². Informacje dotyczące średnicy kabla 
dla zakupionej lampy ostrzegawczej znajdują się zawsze w załączonej do dostawy 
instrukcji montażowej.

Czym różnią się materiały konstrukcyjne kloszy tych lamp
PMMA i poliwęglan?
PMMA
+ wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe
- niska odporność na uderzenia

 � Optymalny dla zastosowań, przy których lampa ostrzegawcza jedynie rzadko 
zostaje uszkodzona w sposób mechaniczny (przykładowo na samochodzie 
ciężarowym)

Poliwęglan
+ wysoka odporność na uderzenia
- niska odporność na promieniowanie ultrafioletowe

 � Optymalny dla zastosowań, przy których lampa ostrzegawcza może zostać 
uszkodzona w wyniku oddziaływania konarów lub podobnych przedmiotów 
(rolnictwo/maszyny budowlane)

Jakiej treści jest rozporządzenie dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych 
w transporcie drogowym i kolejowym?
Rozporządzenie dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie 
drogowym i kolejowym reguluje krajowy i transgraniczny przewóz materiałów 
niebezpiecznych (z i do krajów członkowskich Unii Europejskiej) dla transportu 
drogowego i kolejowego. W przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych 
należy zwrócić uwagę na fakt zastosowania lamp ostrzegawczych, posiadających 
dopuszczenia do zastosowania w tego rodzaju transportach. Te lampy ostrzegawcze 
spełniają specjalne warunki testowe, co pozwala zapewnić bezpieczne zastosowanie 
w przewozie materiałów niebezpiecznych. Nowy model HELLA KL 7000 LED spełnia te 
warunki.

Lumen (lm) Kandela (cd)

Luks (lx) Temperatury barw

6500 k

2700 k

Kandela (cd)

Od
st

ęp
 (r

)

Co znaczy Watt, Kelwin, Luks i Lumen 
i Kandela?
Watt (W): jednostka pomiaru mocy 
elektrycznej
Kelvin (K): jednostka temperatury barwy
Lumen (Im):  Jednostka miary 
strumienia świetlnego
Kandela (cd): jednostka strumienia 
świetlnego, wyemitowanego w jednym 
kierunku
Luks (lx):  jednostka natężenia 
oświetlenia, określa stosunek padającego 
strumienia światła do oświetlanej 
powierzchni.
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Czy istnieją przepisy ustawowe dotyczące zastosowania 
pomocniczych reflektorów roboczych?
Nie istnieją tu szczegółowe przepisy dopuszczające, ponieważ 
reflektorów roboczych wolno używać podczas jazdy tylko poza 
drogami publicznymi.

Kto może montować pomocnicze reflektory robocze na 
pojeździe?
Pomocnicze reflektory robocze można montować na każdym 
dowolnym pojeździe.

Czy mogę stosować pomocnicze reflektory robocze także
w ruchu drogowym?
Tak, jeżeli pojazd nie porusza się (przykładowo
za- i rozładowanie). Wyjątek: pojazdy używane przy budowie, 
utrzymaniu i czyszczeniu ulic oraz wywozie śmieci, o ile jazda 
należy do zakresu ich czynności roboczych. Reflektory robocze 
wolno włączać tylko wtedy, jeżeli nie oślepiają one innych 
uczestników ruchu.

Czy można stosować także innego rodzaju reflektory jako 
reflektory pomocnicze?
Dla oświetlenia pojazdu projektowane są w zależności od 
rodzaju zastosowania specjalne rodzaje reflektorów: światła 
mijania, drogowe, przeciwmgłowe i robocze. W celu oświetlenia 
pola pracy jedynie reflektory robocze emitują odpowiednią ilość 
światła. Cechą dobrego pomocniczego reflektora roboczego jest 
równomierne oświetlenie możliwie dużej powierzchni i możliwie 
łagodne przejście w strefie granicznej. (patrz ilustracja 1)

Czy mogę włączyć pomocnicze reflektory robocze
w publicznym ruchu drogowym podczas mgły?
Nie. Nie wolno stosować pomocniczych reflektorów roboczych 
podczas jazdy na drogach publicznych.

Ilustracja 1

Światła przeciwmgłowe Oświetlenie roboczeŚwiatła mijania Światła drogowe

Kiedy mogę stosować pomocnicze reflektory robocze
w charakterze świateł do jazdy wstecz?
Jeżeli jest to reflektor do jazdy wstecz posiadający odpowiedni 
certyfikat - jedynie ze znakiem 00AR. Firma HELLA oferuje 
reflektory do jazdy wstecz z kilku serii produktów: Ultra Beam, 
Power Beam 1000 (LED), ECO21.

Co znaczą niemieckie skróty GGVSEB i ADR?
GGVSEB (swego czasu GGVS) to rozporządzenie dotyczące 
transportu materiałów niebezpiecznych w transporcie 
drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej. Rozporządzenie 
to służy do realizacji wytycznej 2008/68//EG Europejskiego 
Parlamentu i Rady z dnia 24  września roku 2008 w sprawie 
transportu lądowego towarów niebezpiecznych. W ten sposób 
oznakowane pomocnicze reflektory robocze są dopuszczone 
do zamocowania na środkach transportu, które muszą spełniać 
wymogi według GGVSEB/ADR.

Czy w przypadku reflektorów wyposażonych w dwie żarówki 
podwaja się także wydajność świetlna?
Wydajność świetlna jest zależna od źródeł światła i systemu 
rozproszeniowego reflektora. Dwie żarówki są odpowiednikiem 
większej mocy świetlnej.

Jakie są różnice pomiędzy tymi trzema rodzajami 
oświetlenia?
Oświetlenie dalekosiężne: 
raczej z wąskim rozproszeniem (ok. 12 - 15° w kierunku na lewo 
i prawo), zasięg pomiędzy > 40 m do 150 m (w zależności od 
wysokości zamocowania i kąta nachylenia).

Oświetlenie bliskich okolic pojazdu: 
przystosowane do strefy bliskiej pojazdu, ok. 20 m do 40 m,
z szerokim rozproszeniem.

Oświetlenie terenowe: 
kombinacja oświetlenia okolic bliskich i dalekosiężnego, można 
je także zwać oświetleniem okolicy lub oświetleniem Off - Road.
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niska pozycja zamocowania wysoka pozycja zamocowania 

Ilustracja 2 Ilustracja 3

Dlaczego tak ważna jest wysokość zamocowania 
pomocniczego reflektora roboczego?
Wysokość montażowa wpływa na kształt obszaru oświetlenia. 
Dla wykresów graficznych światła w tym katalogu przyjęto 
jednolitą wysokość montażową wynoszącą 2,5 metra.
(ilustracje 2 i 3)

Czy mogę stosować reflektor roboczy, który jest 
przeznaczony do montażu stojącego, w pozycji zawieszonej?
Jest to jedynie wtedy możliwe, jeżeli zostało opisane w opisie 
artykułu lub instrukcji montażowej. Tylko wtedy można osiągnąć 
optymalne oświetlenie i zapewnić szczelność.

Kiedy egzystują wykonania stojące i wiszące jednego 
pomocniczego reflektora roboczego?
Jeżeli rozproszenie światła nie jest symetryczne, wtedy dla 
montażu wiszącego obowiązują własne odmiany. Informacje, 
czy reflektor jest przystosowany do montażu wiszącego, 
znajdują się w tekście opisu produktu firmy HELLA lub instrukcji 
montażowej.

Jak długa jest żywotność eksploatacyjna pomocniczego 
reflektora roboczego w technologii LED firmy HELLA?
Okres żywotności całego systemu reflektora roboczego zależny 
jest od wpływów otoczenia, typu wibracje, oddziaływanie soli, 
temperatura itd. Okres użytkowania diody LED jest często bardzo 
długi, spada jednak pod wpływem temperatury. 

Jednostka oświetleniowa wysokowydajnych reflektorów 
roboczych LED firmy HELLA jest przystosowana do tego, aby 
po 60.000 godzinach emitowała jeszcze 70% pierwotnej mocy 
świetlnej. (W przypadku "reflektorów roboczych LED Low 
Power", przykładowo Flat Beam LED, wartość ta zostaje już 
osiągnięta po 10.000 godzinach).

Czy konieczny jest dodatkowy przekaźnik przy montażu 
reflektora roboczego LED?
Urządzenia LED z wyższą mocą wymagają dodatkowego 
zabezpieczenie. Dokładniejsze informacje zawiera instrukcja 
montażowa reflektora roboczego LED firmy HELLA.

Czy mogę podłączać reflektory robocze do innych 
reflektorów (przykładowo świateł drogowych lub mijania)?
Nie. Reflektory robocze muszą zostać włączane niezależnie od 
wszystkich innych reflektorów i lamp.

Czy konieczny jest dodatkowy przekaźnik przy zamontowaniu 
ksenonowego reflektora roboczego?
Tak, ponieważ dla zapłonu palnika potrzebny jest krótkotrwale 
prąd ok. 20 A (przy 12 V) względnie 10 A (przy 24 V), z tego 
powodu wymagany jest też bezpiecznik (15 A dla systemów
12 V, 7,5 A dla systemów 24 V).

Jaka średnica kabla wymagana jest przy ksenonowych 
reflektorach roboczych?
Należy przestrzegać, aby zostały zastosowane kable
o odpowiedniej średnicy. Zalecenie brzmi: stosować kabel
o średnicy 2,5 mm² do maksymalnej długości 5 metrów.

Jakie są rodzaje wtyczek?
Firma HELLA stosuje różnego rodzaju systemy wtyczek dla 
stworzenia kontaktów elektrycznych. Wtyczki te są zintegrowane 
w korpusie, względnie zamontowane w przewodzie (AMP/
wersja niemiecka) lub zależne od żarówki (przykładowo H9/
H3). Najczęściej stosowane w zakresie motoryzacyjnym wtyczki 
wersji niemieckiej i wtyczki przeciwne do żarówek H9/HB3 nie 
są tak silnie rozpowszechnione w handlu. Firma HELLA oferuje 
w tym zakresie przewody z adapterem, umożliwiające proste 
wykonanie kontaktów elektrycznych.
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Co znaczy Heavy Duty?
Heavy Duty jest znakiem stosowanym w przypadku 
szczególnych obciążeń. Reflektory robocze Heavy Duty są, 
wykraczając poza już wysoki standard, wyposażone w specjalnie 
wzmocnione pałąki lub układy amortyzacyjne, czym są w stanie 
podołać wyższym wymaganiom obciążeniowym.

Dlaczego pomocnicze reflektory robocze LED firmy HELLA 
są odporne na wstrząsy?
Diody LED to elementy półprzewodnikowe i w związku z tym nie 
posiadają żadnych łamliwych nitek żarowych. Z tego powodu 
są one absolutnie odporne na wstrząsy i wibracje, co zapewnia 
optymalne oświetlenie także w ekstremalnych warunkach.

Dlaczego wszystkie reflektory robocze firmy HELLA
w technologii LED i ksenonowej są wyposażane w pałąki
ze stali szlachetnej?
W przypadku reflektorów roboczych firmy HELLA stosuje się 
jedynie wysokojakościowe materiały. Szczególnie w segmencie 
reflektorów roboczych w technologii LED i ksenonowej 
wychodzi się o jeszcze jeden stopień wyżej ponad wyposażenie 
standardowe. Pałąki ze stali szlachetnej A4 zapobiegają korozji
i przyczyniają się do długiej żywotności tych produktów.
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REFLEKTORY DO JAZDY WSTECZ

Od lipca 2006 roku obowiązuje nowa ustawa dotycząca 
wyposażenia oświetleniowego nowo rejestrowanych pojazdów 
użytkowych i ciągników (ustawa obowiązuje także przy 
dokonywaniu zmian i montażu dodatkowych elementów 
oświetlenia)

Ustawa zezwala na montaż łącznie do czterech reflektorów do 
jazdy wstecz:
Dwa reflektory do jazdy wstecz na tyle pojazdu i po jednym
z nich na boku pojazdu. Oto recepta na optymalne oświetlenie 
drogi cofania.

Ustawodawca zezwala w Niemczech od lipca roku 2006 na 
montaż łącznie czterech reflektorów do jazdy wstecz:
 -  Dwa dodatkowe reflektory świateł do jazdy wstecz z tyłu 

pojazdu użytkowego, autobusu i ciągnika od długości powyżej 
6 metrów. 

-  Dodatkowo po jednym bocznym reflektorze do jazdy wstecz 
na pojazdach użytkowych, autobusach i ciągnikach od długości 
powyżej 6 metrów. 

-  Istnieje zakaz zamocowania reflektorów przeciwmgielnych
z tyłu lub zastosowania pomocniczych reflektorów roboczych
w formie reflektorów do jazdy wstecz.

Na jednym pojeździe mogą zostać zamocowane maksymalnie 
4 działające reflektory do jazdy wstecz.

Dalsze informacje dotyczące pomocniczych reflektorów roboczych firmy HELLA zawiera nowa broszura lub są one dostępne pod adresem 
www.hella.com/worklights

Legenda:
dodatkowe reflektory do jazdy wstecz 
(tył lub bok)

standardowe reflektory do jazdy wstecz

Wariant A: dwa dodatkowe reflektory do jazdy wstecz z tyłu.

Wariant B: dodatkowo po jednym reflektorze do jazdy wstecz 
na każdej stronie.

Wariant C: Dwa dodatkowe reflektory do jazdy wstecz z tyłu 
plus po jednym dodatkowym reflektorze do jazdy 
wstecz na każdym boku.
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