
1 x ECE-ref. 17,5 1 x ECE-ref. 17,5

Dubbele koplamp met ECE

PRODUCT-INFO
Extra verstraler 
LED Light Bar 470 Single Twin

 ➔ Dubbele extra verstraler voor centrale aanbouw op het voertuig

PRODUCTKENMERKEN
 • 2 verlichtingseenheden in een gezamenlijke behuizing
 • Met 2 x 8 lichtsterke krachtige leds
 • ECE-typegoedkeuring R112 grootlicht en R10 EMV
 • Voor centrale aanbouw op het voertuig volgens  

ECE-regeling 48 (koplamp voor grootlicht)
 • Voor de aerodynamische dakmontage centraal op  

op truckcabines
 • Effectieve warmteafleiding van de ledelektronica  

door behuizing van warmtegeleidend kunststof  
(laag gewicht)

 • Lage bouwhoogte: 44 mm
 • Multispanning: 9 – 33 volt, 2 x18 watt totaal opgenomen 

vermogen
 • Schok- en trillingsbestendig volgens HELLA norm 67101
 • Geschikt voor offroad gebruik (geschikt voor onderwater tot 

1 m waterdiepte gedurende max. 30 minuten), IP 6K7 en 
IP 6K9K (bestand tegen hogedrukreiniging)

LEVERINGSOMVANG
 • Dubbele verstraler met een 3-polige aansluitleiding 2.500 

mm (met open uiteinden)
 • Met 2 universele houders
 • Vast ingebouwde ledlampen
 • Montagehandleiding met boorsjablonen

PROGRAMMAOVERZICHT
LED Light Bar 470 Single Twin, multispanning 12 / 24 V, 
2 x 18 watt

Met universele houder

Ledgrootlicht (ECE-ref. 17,5 + 17,5) 1FJ 958 130-301



 • Inclusief 2 universele houders (ook verkrijgbaar als 
reserveonderdelenset 8HG 958 139-841)

 • Traploos verstelbaar voor alle montageposities
 • Geschikt voor staande en hangende aanbouw en montage aan 

vlakken onder elke willekeurige hoek
 • Compact formaat en talrijke bevestigingsmogelijkheden
 • Met boorsjabloon voor een eenvoudige montage
 • Gewicht: 900 g

Voorbeeld van aanbouw aan het cabinedak: LED Light Bar 470 Single Twin 

Traploze hoekverstelling
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LED LIGHT BAR 470 SINGLE TWIN MET UNIVERSELE HOUDER

1 x ECE-ref. 17,5 1 x ECE-ref. 17,5



RESERVEONDERDELEN/ACCESSOIRES

Reserveonderdeel – Universele houder

Universele houder, incl. 2 roestvrij stalen 
montagehoeken 8HG 958 139-841

Accessoire – Houder voor dubbele aanbouwen over elkaar

2 x  roestvrij stalen dubbele montagehoeken
(voor combinatie met 8HG 958 139-071) 8HG 958 128-811

Reserveonderdeel

Ook bruikbaar in combinatie met individuele 
montagehoeken 8HG 958 139-071

A.u.b. 2 x per koplamp bestellen.

De montagehouders maken een traploze afstelling van de verlichting mogelijk.

Extra koplampversie LED Light Bar 350 met houder voor dubbele aanbouw



AANBOUWVOORBEELDEN

      

          

Extra verstraler LED Light Bar 470 Single Twin

Montage Voorgeschreven voor alle motorvoertuigklassen

Aantal 2 of 4 stuks bij N3-voertuigen*, max. 6 stuks
Grootlicht alleen inschakelen wanneer er geen tegenliggers worden verblind.

Elektrische schakeling
De grootlichtkoplampen mogen alleen maar gelijktijdig of paargewijs in te schakelen zijn. Indien er twee extra 
grootlichtkoplampen zijn aangebracht, mogen niet meer dan 2 paren tegelijkertijd branden. Bij de overgang van 
het dimlicht naar het grootlicht moet minstens 1 paar voor het grootlicht worden ingeschakeld. Bij het dimmen 
moeten alle grootlichtkoplampen tegelijkertijd uitgaan.

Andere voorschriften De som van de referentiegetallen van alle op het voertuig inschakelbare grootlichten mag niet meer dan 
100 bedragen.

*  N3-voertuigen: voor goederentransport met toegelaten totaal gewicht >12 t.

Alle ingeschakelde grootlichten (altijd alleen paargewijs) mogen samen maximaal een referentiegetal van 100 hebben.

De nationale aanbouw-, inbouw- en bedrijfsvoorschriften moeten in acht worden genomen, in het bijzonder de voorschriften 
inzake de bescherming van voetgangers.
Lees alle meegeleverde handleidingen en veiligheidsinstructies door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Let op: montage alleen paargewijs toegestaan. Er mogen niet meer dan 4 
grootlichten gelijktijdig branden.

Bij de LED Light Bar 470 Single Twin gaat het reeds om een dubbele koplamp. 
Een combinatie met andere extra koplampen is eveneens mogelijk.

    

  

Voorbeeld – N3-voertuig > 12 tVoorbeeld – Voertuig < 12 t



DUBBELE EXTRA LEDGROOTLICHTEN:  
MONTAGEVOORSTELLEN VOOR MOTORVOERTUIGEN ONDER 12 TON

De voorbeelden tonen slechts enkele van de vele combinatiemogelijkheden. Houd u aan de geldende voorschriften van uw land. 
Op motorvoertuigen met een toegelaten totaal gewicht tot 12 ton mogen maximum vier extra grootlichten worden aangebracht. 
Volgens de ECE-regeling nr. 48 mogen maximum vier grootlichten (inclusief standaardgrootlicht) gelijktijdig branden. De som van de 
referentiegetallen van alle op het voertuig inschakelbare grootlichten mag niet meer dan 100 bedragen.

Extra verstraler LED Light Bar 470 Single Twin

   Koplamp aan    Koplamp aan    Koplamp aan

  Grootlicht afgeklemd

1 x ECE-ref. 17,5 1 x ECE-ref. 17,5

Ref. 35 Ref. 70

Ref. 17,5 + 17,5 Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 17,5 + 17,5 Ref. 17,5 + 17,5

Met dubbele houder



DUBBELE EXTRA LEDGROOTLICHTEN:  
MONTAGEVOORSTELLEN VOOR MOTORVOERTUIGEN BOVEN 12 TON

De voorbeelden tonen slechts enkele van de vele combinatiemogelijkheden. Houd u aan de geldende voorschriften van uw land. 
Op motorvoertuigen met een toegelaten totaal gewicht boven 12 ton mogen maximum zes extra grootlichten worden aangebracht. 
Volgens de ECE-regeling nr. 48 mogen maximum vier grootlichten (inclusief standaard grootlicht) gelijktijdig branden. De som van de 
referentiegetallen van alle op het voertuig inschakelbare grootlichten mag niet meer dan 100 bedragen.

Ref. 95

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 30 Ref. 30

Ref. 95

Ref. 17,5 + 17,5

 Ref. 
30

 Ref. 
30



Ref. 70 Ref. 70

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 17,5 + 17,5

1 x ECE-ref. 17,5 1 x ECE-ref. 17,5

Extra verstraler LED Light Bar 470 Single Twin

   Koplamp aan    Koplamp aan    Koplamp aan

  Grootlicht uitgeschakeld

Ref. 17,5 + 17,5Ref. 17,5 + 17,5

Met dubbele houder
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LICHTVERDELING

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 luxschaal 
geven aan waar de betreffende verlichtingssterkte in de 
lichtverdelingsdiagrammen wordt bereikt.

Referentiegetal (ref.)
Het referentiegetal (ref.) is een waarde die betrekking heeft 
op grootlicht. Volgens de ECE-regeling mag dit referentiegetal 
de bovengrens van 100 per voertuig niet overschrijden. Hierbij 
worden zowel beide waarden van het standaardgrootlicht (linkse 
en rechtse koplamp) als de waarden van eventuele verder 
gemonteerde verstralers in aanmerking genomen. De waarde 
staat vermeld op het lampglas van goedgekeurde koplampen.

LED Light Bar 470 Single Twin, dubbel ledgrootlicht met referentiegetal 17,5 + 17,5

Beleef licht.  
Extra koplamp van HELLA. Voor elke toepassing het juiste licht. Nu online testen!

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


