
PRODUCT-INFO
Luminator Compact LED-verstraler met 
high-performance LED's

PRODUCTKENMERKEN
Verstraler met 100% LED-technologie "Made in Germany"
 • Geschikt voor offroad - bestand tegen kortstondige 

onderdompeling in water (onderdompeling in helder water 
bij een diepte van 0,5 m gedurende max. 5 minuten)

 • Heavy Duty versie - bestand tegen onderdompeling in 
slibhoudend water

 • 75% minder stroomverbruik t.o.v. xenontechnologie 
 • Bij lichtsignaalfunctie direct licht zonder vertraging
 • Extreme reikwijdte van het grootlicht dankzij high-

performance LED
 • In de dubbele reflector wordt het licht naar achteren op de 

computerberekende free-form-reflector gestraald en 
doelgericht op de weg gespiegeld

 • Lampen vervangen niet meer nodig
 • Geïntegreerde elektronica en koelribben voor passieve 

warmteafvoer, geen ventilator nodig
 • Geschikt voor staande en hangende montage
 • Robuuste metalen behuizing en stabiele houder
 • 12 V / 11 W, 24 V / 11 W (multivoltage)
 • Grootlicht met referentiegetal 45 en ECE-typegoedkeuring 

 3738
 • Gewicht: 2.130 gram



LICHTVERDELING
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PROGRAMMAOVERZICHT 

ELIVER-tool: vergelijk verstralers online
Voor elke toepassing heeft HELLA de juiste verstraler. 
Scan de QR-code of surf naar www.hella.com/eliver en test het zelf!

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/off road www.hella.com/eliver

Lux is de eenheid van verlichtingssterkte. 
Deze geeft de lichtstroom aan die vanaf de lichtbron op een bepaald vlak schijnt. Zo 
moet een kantoorwerkplek verlicht zijn met ten minste 500 lux en kan het menselijk 
oog bij 1 lux nog probleemloos de krant lezen. 
De waarden onder de lux-schaal geven aan waar de betreffende verlichtingssterkte 
in de lichtverdelingsdiagrammen wordt bereikt.

Ref. 50, 45, 40, 37,5, 17,5 en 12,5:
Het referentiegetal (ref.) is een waarde die betrekking heeft op verstralers (grootlicht). 
Volgens de ECE-regeling mag dit referentiegetal de bovengrens van 100 per voertuig 
niet overschrijden. Hierbij worden zowel beide waarden van het standaard grootlicht 
(linker en rechter koplamp) in aanmerking genomen als de waarden van eventuele 
verder gemonteerde verstralers. De waarde staat vermeld op het lampglas van 
goedgekeurde lampen.

Luminator Compact LED (ECE ref. 45) multivoltage 12 / 24 V

Verstraler met verchroomde designring 1F3 011 815-001

Verstraler met zwarte designring  1F3 011 815-011

Verstraler (Heavy Duty) met zwarte designring, 
ventilatieslang en T-stuk 1F3 011 815-031

Reserveonderdelen

Lampglas met verchroomde designring 9AG 195 614-001

Lampglas en matzwarte designring 9AG 195 614-011

Accessoires

Beschermkap voor Luminator Compact LED 8XS 199 170-011

Luminator Compact LED, verstraler met referentiegetal 45

 � LED-verstraler met gemonteerde 2-polige aansluitkabel 3.000 mm 
(met open uiteinden)

 � Heavy Duty versie wordt geleverd met een ventilatieslang van 2.500 
mm en een T-stuk (voor de ventilatie van een tweede verstraler)

 � Gemonteerde houder
 � Montagehandleiding


