
KRÓTKA INFORMACJA
Reflektor dodatkowy LED Luminator Compact
z wysokowydajnymi diodami LED

CECHY PRODUKTU
100 % dodatkowych reflektorów świateł drogowych LED 
„Made in Germany“
 • Możliwość stosowania w samochodach terenowych 

(głębokość brodzenia w czystej wodzie do 0,5 m przez 
maks. 5 minut)

 • Wersja Heavy Duty dodatkowo z wężem wentylacyjnym 
2.500 mm do brodzenia w zamulonej wodzie

 • Oszczędność energii 75 % w stosunku do technologii 
ksenonowej

 • W przypadku funkcji sygnału świetlnego działanie bez 
opóźnienia

 • Wysokowydajne diody LED zapewniające daleki zasięg
 • Oświetlenie jezdni poprzez obliczany komputerowo 

podwójny odbłyśnik
 • Brak wymiany żarówek
 • Zintegrowany moduł elektroniczny i żebra chłodzące do 

pasywnego odprowadzania ciepła, brak wentylatora
 • Możliwość montażu w poziomie lub w pionie
 • Wytrzymała metalowa obudowa i stabilny wspornik
 • 12 V / 11 W, 24 V / 11 W (wielonapięciowy)
 • Światło drogowe o liczbie referencyjnej 45, z homologacją 

ECE  3738
 • Masa: 2.130 g
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 ©
 H

EL
LA

 K
Ga

A 
Hu

ec
k 

& 
Co

., L
ip

ps
ta

dt
   

 J
00

71
2/

11
.1

3 
  S

ta
n 

fa
kt

yc
zn

y i
 ce

ny
 m

og
ą 

ul
ec

 zm
ia

ni
e.

PRZEGLĄD OFERTY 

Poznaj światło. 
Dodatkowe reflektory HELLA. Odpowiednie światło do każdego pojazdu. Przetestuj na stronie 
internetowej już teraz!

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

Luks jest jednostką natężenia światła. 
Określa strumień świetlny padający na określoną powierzchnię z elementu 
świetlnego. Miejsce pracy biurowej powinno być na przykład oświetlone światłem
o natężeniu co najmniej 500 luksów, a przy oświetleniu o natężeniu 1 luksa człowiek 
może jeszcze bez problemu czytać gazetę. 
Wartości pod osią luksów informują, w których punktach wykresów rozkładu światła 
osiągane jest odpowiednie natężenie oświetlenia.

Ref. 50, 45, 40, 37,5, 17,5 i 12,5:
Liczba referencyjna (ref.) jest wartością, która odnosi się do reflektorów świateł 
drogowych. Zgodnie z regulaminem ECE liczba referencyjna nie może przekroczyć 
górnej granicy 100 na pojazd. Liczone są przy tym obie wartości seryjnych 
świateł drogowych (lewy i prawy główny reflektor) oraz wartości dodatkowych 
zamontowanych reflektorów świateł drogowych. Wartość  Ref. jest podana na kloszu 
każdego homologowanego reflektora.

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

Reflektor świateł drogowych z chromowanym pierścieniem 
ozdobnym 1F3 011 815-001

Reflektor świateł drogowych z czarnym pierścieniem 
ozdobnym  1F3 011 815-011

Reflektor świateł drogowych (Heavy Duty) z czarnym 
pierścieniem ozdobnym, 
z wężem wentylacyjnym i trójnikiem 

1F3 011 815-031

Części zamienne

Klosz z chromowym pierścieniem ozdobnym 9AG 195 614-001

Klosz z czarnym matowym pierścieniem ozdobnym 9AG 195 614-011

Akcesoria

Nakładka na reflektor Luminator Compact LED 8XS 199 170-011

Luminator Compact LED, reflektor świateł drogowych o liczbie referencyjnej 45

 
 Reflektor świateł drogowych LED z zamontowanym 2-żyłowym 
przewodem przyłączeniowym 3.000 mm (wolne końce przewodu)

 
 Wersja Heavy Duty dodatkowo z wężem wentylacyjnym 2.500 mm 
i trójnikiem (do wentylacji drugiego reflektora)

 
 Zamontowany wspornik
 
 Instrukcja montażu


