
PRODUCT-INFO
Luminator LED-verstraler  
Innovatief met high-performance LED’s

LED Luminator: de eerste verstraler met  
100 % LED-technologie!
 • Innovatieve verstraler met high-perfomance LED  

voor grootlichtfunctie
 • Opvallend nachtdesign door stervormig LED-positielicht met 

Kartoval-elementen
 • Dankzij LED-techniek nooit meer gloeilampen/xenonlampen 

vervangen
 • Ingeschakeld zorgt het ultrawitte LED-licht voor een ultieme 

lichtuitstraling, nog geconcentreerder dan Xenon.
 • Vertragingsvrije lichtsignaalfunctie
 • Vervangbare LED-koplampinzet met stootvast kunststof 

lampglas
 • Een robuuste verstraler met metalen behuizing, reflector en 

bevestigingsbeugel van gegoten aluminium
 • Multivoltage: geschikt voor 12V- en 24V-spanning
 • Grootlicht met referentiewaarde 50 en positielicht  

ECE-typegoedkeuring
 • Gewicht 2.800 g

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

NIEUW met Ref. 50
20% meer licht

Leverbaar vanaf 2015



PROGRAMMAOVERZICHT 

VERLICHTING

Luminator met referentiegetal 50

Lux is de eenheid van lichtsterkte. 
Lux geeft de lichtstroom aan, die vanaf de lichtbron een bepaald vlak raakt. Zo moet 
een kantoorwerkplek met ten minste 500 lux worden verlicht en bij 1 lux kan het 
menselijke oog nog probleemloos de krant lezen.  
De waarden onder de lux-balk laten zien waar de desbetreffende verlichtingssterkte 
in het lichtverdelingsdiagram wordt bereikt.

Ref. 50, 40, 37,5, 17,5 en 12,5: 
Het referentiegetal (ref.) is een waarde die betrekking heeft op grootlicht. Conform de 
ECE-regeling mag deze referentiewaarde een bovengrens van 100 per voertuig niet 
overschrijden. Er wordt rekening gehouden met beide waarden, dat wil zeggen van 
het standaard grootlicht (linker en rechter koplamp) vermeerderd met de waarde van 
eventueel gemonteerde verstralers. De waarde staat op het lampglas van goedge-
keurde verstralers vermeld.
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 ➔ LED-verstraler met LED-positielicht
 ➔ Met aansluitkabel
 ➔ Bevestigingsmateriaal
 ➔ Montagehandleiding

Beschrijving Artikelnummer

Verstraler (ECE ref. 50) multivoltage 12 / 24 V 1F8 011 002-011

Reserveonderdeel
Koplampinzet LED met LED-Kartoval-positielicht 1F8 181 541-031

Accessoires
Beschermkap voor Luminator LED* 8XS 147 945-011

* *  LET OP: In sommige landen zijn beschermkappen wettelijk niet toegestaan. Raadpleeg voor gebruik 
op de openbare weg de bevoegde instantie. In het openbaar verkeer in Duitsland moeten aanbouw-
lampen volgens de StVZO altijd operationeel zijn.  
Wanneer men zich niet aan dit voorschrift houdt is dit een overtreding.

Staande montage  
Hellingshoek +/- 7° 

Ervaar het zelf!  
Verstralers van HELLA. Voor elke toepassing het juiste licht. U kunt ze gemakkelijk online testen!

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver


