
KRÓTKA INFORMACJA
Boczne światło obrysowe LED

 
 Do zastosowań 12 i 24 V
 
  Wysokie bezpieczeństwo dzięki powierzchni świecącej; 
nowoczesne oświetlenie nocne

 
 Do montażu poziomego
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CECHY PRODUKTU

Oświetlenie nocne

Duża powierzchnia świecąca podkreśla znaczenie
i grafikę oświetlenia bocznego pojazdu, zgodnie z trendem 
dominującym w przemyśle motoryzacyjnym na uwydatnienie 
stylowego charakteru elementów oświetleniowych zwłaszcza 
w nocy.  

System wielonapięciowy

Wielonapięciowe obwody scalone utrzymują stałą moc 
świetlną w zakresie napięcia od 8 do 32 V. Dzięki temu lampa 
sygnalizacyjna firmy HELLA przystosowana jest na źródeł 
światła zarówno 12 V, jak i 24 V. System wielonapięciowy 
kompensuje również wahania napięcia, powstające przy 
zastosowaniu dłuższych przewodów i złączy wtykowych
w sieci pokładowej pojazdu. Ponadto obwody wielonapięciowe 
Hella zabezpieczone są przed zamianą biegunów i skokami 
napięcia, nawet przy niskim napięciu akumulatora.

Niskie zużycie energii

Dzięki kombinacji wydajnych diod LED oraz precyzyjnych 
układów optycznych oprawy Hella osiągają ustawowy rozkład 
światła – i to przy 80% mniejszej mocy w porównaniu
z oprawami żarówkowymi!
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DANE TECHNICZNE

PRZEGLĄD OFERTY 

Zdjęcie produktu Opis Numer artykułu Jednostka opakowaniowa

Boczne światło obrysowe

2PS 959 788-002 Zestaw, 2 szt.

2PS 959 788-007 30 szt.

Światło pozycyjne 2PF 959 590-201 Zestaw, 2 szt.

Światło pozycyjne 2XA 959 790-201 Zestaw, 2 szt.

Widok: 
Boczne światło obrysowe z przezroczystym kloszem, dostępne na zapytanie

Boczne światło obrysowe

 2PS 959 788-102 Zestaw, 2 szt.

2PS 959 788-102 30 szt.

SPECYFIKACJE

Świadectwo homologacji ECE

Napięcie znamionowe 12 V i 24 V

Napięcie robocze wielonapięciowe 8 – 32 V

Funkcje boczne światło obrysowe 
bez światła odblaskowego

Liczba diod LED 1

Pobór mocy 0,5 W / 12 V 
1,0 W / 24 V

Temperatura robocza -40°C – +50°C

Stopień ochrony IP 6K6, IP 6K7

Styk dwużyłowy kabel z osłoną, 500 mm, 
otwarty koniec

Montaż z 2 śrubami Ø 4 mm

Zabezpieczenie przed 
zmianą biegunowości tak

Specyfikacja HELLA norma 67001, klasa 10

Świadectwo homologacji  0004
 03 2080

Żywotność
30 000 h* 

(* zależnie od 
temperatury roboczej)

Zakres dostawy dwie nasadki na łby śrub; uszczelka 
gumowa

Rysunek wymiarowy


