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Reflektor podwójny z
homologacją ECE

KRÓTKA INFORMACJA

Dodatkowy reflektor świateł drogowych
LED Light Bar 470 Single Twin
➔➔ Podwójny dodatkowy reflektor świateł drogowych do montażu na linii symetrii
pojazdu.

CECHY PRODUKTU

ZAKRES DOSTAWY

•• 2 jednostki świetlne w jednej wspólnej obudowie
•• 2 x 8 silnych diod LED wysokiej mocy
•• Homologacja ECE R112 (światło drogowe) i R10
(kompatybilność elektromagnetyczna)
•• Dopuszczony do montażu na linii symetrii pojazdu zgodnie
z regulaminem ECE 48 (reflektor światła drogowego)
•• Przystosowany do aerodynamicznego montażu na środku
dachu kabin samochodów ciężarowych
•• Skuteczne odprowadzanie ciepła z modułu elektronicznego
diod LED dzięki obudowie z tworzywa termoprzewodzącego
(niewielka masa)
•• Niewielka wysokość konstrukcyjna: 44 mm
•• Obwód wielonapięciowy: 9 - 33 V, całkowity pobór mocy
2 x18 W
•• Odporność na uderzenia i wibracje zgodnie z normą
fabryczną HELLA 67101
•• Możliwość stosowania w samochodach terenowych
(maksymalna głębokość brodzenia w wodzie 1 m przez
maks. 30 minut), IP 6K7 i IP 6K9K (odporność na mycie
myjką ciśnieniową)

•• Podwójny reflektor światła drogowego z 3-polowym
przewodem przyłączeniowym 2 500 mm
(z otwartymi końcówkami)
•• Z 2 uchwytami uniwersalnymi
•• Zintegrowane na stałe elementy świetlne LED
•• Instrukcja montażu z szablonem wiertarskim

PRZEGLĄD PROGRAMU
LED Light Bar 470 Single Twin, obwód wielonapięciowy 12 / 24 V,
2 x 18 W
Z uchwytem uniwersalnym
Reflektor świateł drogowych LED (liczba ref.
ECE 17,5 + 17,5)

1FJ 958 130-301

LED LIGHT BAR 470 SINGLE TWIN Z UCHWYTEM UNIWERSALNYM
•• Włącznie z 2 uchwytami uniwersalnymi (produkt dostępny
również jako komplet części zamiennych 8HG 958 139-841)
•• Płynna regulacja we wszystkich pozycjach montażowych
•• Do montażu w pozycji stojącej i podwieszanej oraz na
powierzchniach o dowolnym pochyleniu
•• Kompaktowe rozmiary i różne możliwości mocowania
•• Z szablonem wiertarskim ułatwiającym montaż
•• Masa: 900 g
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Bezstopniowa regulacja pochylenia

Przykład montażu na dachu kabiny: LED Light Bar 470 Single Twin

CZĘŚCI ZAMIENNE / AKCESORIA
Część zamienna – uchwyt uniwersalny
Uchwyt uniwersalny wł. z 2 kątownikami
montażowymi ze stali nierdzewnej

8HG 958 139-841

Akcesoria – uchwyt do montażu podwójnego pionowego
2 x podwójny kątownik montażowy ze stali
nierdzewnej
(w połączeniu z produktem 8HG 958 139-071)

8HG 958 128-811

Uchwyty montażowe umożliwiają płynne ustawienie reflektora.

Część zamienna
Może też być stosowany w połączeniu
z indywidualnymi kątownikami montażowymi.
Zamawiać 2 szt. na reflektor.

Ta ilustracja pokazuje reflektor dodatkowy w wersji
LED Light Bar 350 z uchwytem do montażu podwójnego.

8HG 958 139-071

Przykłady montażu

Przykład – pojazd < 12 t

Przykład – pojazd N3 > 12 t

Dodatkowy reflektor świateł drogowych LED Light Bar 470 Single Twin
Montaż

Wymagane we wszystkich klasach pojazdów

Liczba

2 lub 4 sztuki, w przypadku pojazdów N3*, maks. 6 sztuk
Światła drogowe wolno włączać tylko pod warunkiem, że nie będą oślepiać jadących z naprzeciwka

Obwód elektryczny

Reflektory świateł drogowych mogą być włączane jednocześnie lub parami. Jeżeli w pojeździe zamontowane
są dwa dodatkowe reflektory świateł drogowych, to nie mogą jednocześnie świecić więcej niż ich 2 pary.
Po przełączeniu świateł ze świateł mijania na światła drogowe musi się włączyć co najmniej 1 para
reflektorów świateł drogowych. Po przełączeniu świateł ze świateł drogowych na światła mijania muszą
jednocześnie zgasnąć wszystkie reflektory świateł drogowych.

Pozostałe przepisy

Suma liczb referencyjnych wszystkich włączalnych reflektorów świateł drogowych w pojeździe nie może
przekroczyć 100.

* Pojazdy N
 3: do transportu towarowego o dopuszczalnej masie całkowitej >12 t.

Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących montażu i użytkowania, w tym szczególnie przepisów dotyczących ochrony
pieszych.
Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie dołączone so niego instrukcje i zasady bezpieczeństwa.

Łączna liczba referencyjna wszystkich włączonych reflektorów świateł drogowych (montowanych zawsze parami) może wynosić
maksymalnie 100.

Uwaga: montaż jest dozwolony tylko parami. Nie mogą jednocześnie świecić
więcej niż 4 reflektory świateł drogowych.

LED Light Bar 470 Single Twin jest już reflektorem podwójnym. Możliwa jest też
kombinacja z innymi reflektorami dodatkowymi.

PODWÓJNY DODATKOWY REFLEKTOR LED ŚWIATEŁ DROGOWYCH:
PROPOZYCJE ROZMIESZCZENIA W POJAZDACH O MASIE PONIŻEJ
12 TON
Poniższe przykłady przedstawiają niektóre z wielu możliwych kombinacji. Należy przestrzegać przepisów obwiązujących w kraju
użytkowania. W pojazdach mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton mogą być zamontowane maksymalnie cztery
reflektory dodatkowe. Zgodnie z regulaminem ECE nr 48 mogą jednocześnie świecić maksymalnie cztery reflektory świateł drogowych
(włącznie z fabrycznymi światłami drogowymi). Suma liczb referencyjnych wszystkich włączalnych reflektorów świateł drogowych
pojazdu nie może przekroczyć 100.
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Dodatkowy reflektor świateł drogowych LED Light Bar 470 Single Twin
Reflektor włączony

Reflektor włączony

Reflektor włączony

Złącza światła drogowego odłączone

Z uchwytem podwójnym

Ref. 35

Ref. 70

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 17,5 + 17,5

PODWÓJNY DODATKOWY REFLEKTOR LED ŚWIATEŁ DROGOWYCH:
PROPOZYCJE ROZMIESZCZENIA W POJAZDACH O MASIE POWYŻEJ
12 TON
Poniższe przykłady przedstawiają niektóre z wielu możliwych kombinacji. Należy przestrzegać przepisów obwiązujących w kraju
użytkowania. W pojazdach mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton mogą być zamontowane maksymalnie
cztery reflektory dodatkowe. Zgodnie z regulaminem ECE nr 48 mogą jednocześnie świecić maksymalnie cztery reflektory świateł
drogowych (włącznie z fabrycznymi światłami drogowymi). Suma liczb referencyjnych wszystkich włączalnych reflektorów świateł
drogowych pojazdu nie może przekroczyć 100.
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Dodatkowy reflektor świateł drogowych LED Light Bar 470 Single Twin
Reflektor włączony

Reflektor włączony

Reflektor włączony

Światło drogowe wyłączone

Z uchwytem podwójnym

Ref. 70

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 70

Ref. 17,5 + 17,5

Ref. 17,5 + 17,5
Ref. 17,5 + 17,5
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ROZKŁAD ŚWIATŁA
LED Light Bar 470 Single Twin, podwójny reflektor LED świateł drogowych o liczbie referencyjnej 17,5 + 17,5

Luks jest jednostką natężenia światła.
Określa ona strumień świetlny padający na określoną
powierzchnię ze źródła światła. 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.

Liczba referencyjna (ref.)
Liczba referencyjna (ref.) jest wartością, która odnosi się
do reflektorów świateł drogowych. Zgodnie z regulaminem
ECE liczba referencyjna nie może przekroczyć maksymalnej
wartości 100 na pojazd. Do wartości tej zalicza się obie wartości
fabrycznych świateł drogowych (lewy i prawy reflektor główny)
oraz wartości dodatkowych zamontowanych reflektorów świateł
drogowych. Wartość ta jest podana na szybie rozpraszającej
homologowanego reflektora.

Zobacz światło.
Reflektory dodatkowe HELLA. Odpowiednie światło dla każdego pojazdu. Przetestuj teraz online!
www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver

