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Istnieje wiele powodów, dla których świecące diody znajdują coraz więcej zasto-
sowań w samochodach. Z jednej strony pod wieloma względami okazały się po 
prostu lepszym rozwiązaniem. Z drugiej strony HELLA jako fi rma wiodąca w 
pionierskich rozwiązaniach oświetleniowych doceniła potencjał tej technologii i 
wprowadziła ją do szerokiego spektrum zastosowań. 

Osiąganie kolejnych etapów zaawansowania technicznego to dla HELLA nic no-
wego. Ta rodzinna fi rma działająca także w innych krajach od zawsze chętnie 
przyjmowała rolę pioniera, wprowadzając na rynek innowacje, które powstały z 
połączenia wiedzy z zakresu systemów oświetleniowych, elektroniki i kontroli 
temperatury. To wyjątkowe połączenie sprzyjające projektowaniu produktów w 
technologii LED. I to nie tylko w kontekście dynamicznych systemów oświetle-
niowych w technologii LED, w których w przyszłości coraz częściej będą wyko-
rzystywane aktywne funkcje. 

Wzornictwo dotrzymuje tempa technologii!

Tylko dzięki kompetencji technologicznej na najwyższym poziomie mogą po-
wstawać produkty w optyce, która będzie pasować do wszystkich przyszłościo-
wych rozwiązań. Wieloletnie doświadczenia w zakresie elektroniki, termiki i 
wzornictwa umożliwiają projektowanie refl ektorów i lamp w technologii LED o 
niezmiennie wysokiej mocy oświetleniowej. 

Przez stały rozwój i rozszerzanie obszarów zastosowania technologii LED fi rma 
HELLA przyczynia się znacząco do kształtowania rynku technologii LED, lecz 
także do zwiększenia poziomu aktywnego bezpieczeństwa. 

Parametry bezpieczeństwa, techniczne i ekonomiczne tych rozwiązań mó-

wią same za siebie

 � Długa żywotność
 � Bezusterkowa praca, brak konieczności poświęcania czasu na wymiany 

elementów
 � Minimalne zużycie energii
 � Niskie koszty eksploatacji, brak konieczności wykonywania konserwacji
 � Zapewniają dobrą widoczność
 � Pyło- i wodoszczelność
 � Kompaktowe kształty
 � Krótkie czasy reakcji
 � Nowe możliwości wzornicze

 W 2010 roku HELLA zabudowała 364.000.000 diod LED.

Witamy w erze technologii LED 
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Rozwiązania technologii LED są na tyle przekonujące, że znajdują coraz więcej 
zastosowań w technice motoryzacyjnej. Nowy trend zaznacza się także w pro-
dukcji seryjnej. Doskonałym przykładem są refl ektory nowego Audi A6, wyko-
nane całkowicie w technologii LED: To rozwiązanie zostało wprowadzone w 
pierwszej kolejności w Audi A8, a obecnie wariant High-End można znaleźć tak-
że w nowym Audi A6. Połączenie sportowej sylwetki i dynamiki podkreśla jego 
niepowtarzalny styl. Wymagające wzornictwo i inteligentna technologia LED zo-
stały tu optymalnie wkomponowane w oszczędną ilość dostępnego miejsca. 64 
diody LED zapewniają rozkład światła odpowiedni do sytuacji, dopasowując się 
do warunków pogodowych, nawierzchni i prędkości przez automatyczne włą-
czanie i wyłączanie poszczególnych diod. Przykładowo światło na każdą pogo-
dę, które zastąpiło refl ektory przeciwmgłowe, zmniejsza efekt oślepiania kie-
rowcy przy mgle lub silnym deszczu przez rozłożenie światła na większej 
powierzchni.

Wyznaczanie trendów
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W coraz większej ilości pojazdów diody LED zastępują konwen-
cjonalne żarówki i są wprowadzane do produkcji seryjnej. Decy-
dujące znaczenie mają zalety techniczne, takie jak dłuższa ży-
wotność lub mniejsze wymiary, które między innymi pozwalają 
uzyskać znacznie lepszą ergonomię. Dla konstruktorów ważna 
jest związana z tym znacznie większa swoboda podczas projek-
towania. W efekcie powstają produkty o bardzo nowoczesnym 
wzornictwie, takie jak na przykład moduły świateł do jazdy w 
dzień „LEDayFlex“ do samochodów osobowych, ciężarówek i po-
jazdów kempingowych. 

Technologia LED — zalety w produkcji seryjnej
W zależności od życzeń klientów lub specjalnych wymagań 
względem produktów HELLA wprowadza diody LED do różnych 
optycznych systemów świetlnych. W ten sposób już tylko przez 
możliwość różnego ustawiania diod LED przed projektantami 
otwierają się całkiem nowe możliwości. Ponadto w połączeniu z 
tak zwanymi wylotami światła (LAK) lub światłowodami techno-
logia coraz częściej staje się stałym elementem innowacyjnych 
rozwiązań lamp tylnych. 

Refl ektor w technologii LED
2008

Pierwsze funkcje sygnalizacyjne w refl ektorach
2003

Górne światła hamowania 
1992

Refl ektor w technologii LED 
z funkcjami AFS 

2010

Hybrydowe lampy tylne
2000



Na przykładzie świateł hamowania LED można obrazowo 
przedstawić zalety wynikające z pozornie niewielkiej różnicy: 
włókno konwencjonalnej żarówki musi być rozgrzewane przez 
200 ms, aby mogło wyemitować światło o odpowiedniej jasno-
ści. W przypadku diod LED faza rozgrzewania jest zbędna. Sy-
gnał świetlny szybciej osiąga oczekiwaną wartość. W ten sposób 
wczesne ostrzeganie uczestników ruchu jadących za pojazdem 
jest szybsze a czas reakcji skrócony. Zyskanie tych ułamków se-
kund może zapobiegać wypadkom przez najechania lub łagodzić 
ich skutki: przy prędkości 90 km/h droga hamowania skraca się 
o ok. 4 m (patrz grafi ka 2). 

Niezawodne w użyciu

100% zapotrzebowania pojazdu wyposażonego w kombinację żarówek (lamp tylnych) i lamp halogenowych (refl ektorów)

Zużycie energii 
Przy takiej samej mocy oświetleniowej diody LED zużywają 
znacznie mniej energii niż żarówki. Skutkiem jest zmniejszenie 
zużycia paliwa i emisji spalin (patrz grafi ka 1). 

Bezobsługowość

Z żywotnością wynoszącą do 100 000 godzin diody LED starczają 
na cały okres użytkowania pojazdu. Są odporne na zużywanie i 
nie wymagają konserwacji, dlatego ich eksploatacja nie wiąże 
się z żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z awariami i 
czasem, który trzeba poświęcić na obsługę.

Światło mijania 60%
Refl ektor przeciwmgłowy 1%

Tylne światło przeciwmgłowe 0%

Światło cofania 0%

Kierunkowskaz prawy 1%

Kierunkowskaz lewy 2%

Światło pozycyjne 6%

Światło drogowe 6%

Światło hamowania 10% Tylne światło pozycyjne 14%

Przy zastosowaniu wyłącznie oświetlenia LED (refl ektory i lampy) zużycie energii zmniejsza się o ok. 60%.

Dane - 0% = zapotrzebowanie jest tak małe, że nie jest uwzględniane.

Światło mijania 35%

Oszczędność energii w porównaniu
do żarówek halogenowych 60%

Refl ektor przeciwmgłowy 1%
Tylne światło przeciwmgłowe 0%

Światło cofania 0%

Kierunkowskaz prawy 0%
Kierunkowskaz lewy 0%

Światło pozycyjne 1%
Światło drogowe 2%

Światło hamowania 1%
Tylne światło pozycyjne 0%

1 Potencjał oszczędności energii przy zastosowaniu oświetlenia LED
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 3  Halogen – 
barwa żółta

Ksenon – 
barwa niebieska

LED – barwa zbliżona do 
barwy światła dziennego

Kierowcy oczekują niezawodnego funkcjonowania bez żad-
nego ale. Komponenty do pojazdów muszą być wysokiej ja-
kości i charakteryzować się długą żywotnością. Lampy HEL-
LA wykonane w technologii LED spełniają te wymagania. Są 
projektowane i produkowane z uwzględnieniem najbardziej 
restrykcyjnych standardów jakości. Ich przydatność do co-
dziennego użytku HELLA testuje w najtrudniejszych testach i 
symulacjach: pomiary temperatury, wilgotność i przepływu 
prądu w długoterminowych testach niezawodności doprowa-
dziły do uzyskania międzynarodowego certyfi katu AEC-Q101. 
Jednak fi rma HELLA nie poprzestała na tym. Diody LED zo-
stały poddane kolejnym, trwającym niezliczone godziny te-
stom obciążeniowym i sprawdzającym ich żywotność. Oprócz 
właściwości optycznych HELLA uważa za wyznacznik także 
właściwości elektryczne i termiczne.

Niezawodność

50% wszystkich kierowców odczuwa stres przy złej widoczności. 
Można temu zaradzić przed odpowiednie oświetlenie toru jazdy, 
ponieważ jest to najlepszy system poprawiania widoczności w 
nocy. Odkąd pojawiły się samochody, HELLA tworzy kolejne in-
nowacje i opracowuje przyszłościowe rozwiązania w zakresie 
produktów i systemów oświetleniowych. Refl ektory LED to prze-
łom w dziedzinie oświetlenia samochodowego a jednocześnie 
szczytowy punkt rozwoju technologii LED od momentu wprowa-
dzenia pierwszych funkcji oświetleniowych w formie dodatko-
wych, wysoko umieszczonych świateł hamowania na początku 
lat 90-tych XX wieku. 

Żarówki w lampach tylnych są narażone na obciążenia, takie jak 
wibracje, wilgotność, zimno, upał itd. Ze względu na kryteria 
konstrukcyjne przykładowa standardowa żarówka P21W ma ży-
wotność ok. 500 godzin. Żywotność lamp w technologii LED wy-
nosi za to do 100 000 godzin. Jedna dioda LED może więc świe-
cić przez aż 11½ roku bez przerwy. 

Dzięki nowoczesnej technologii LED częste wymiany żarówek to 
już przeszłość. Ponieważ diody LED nie zużywają się i są bezob-
sługowe. W porównaniu z żarówkami ich koszt bardzo szybko 
się zwraca: cena nabycia wraz z kosztami dodatkowymi diod 
LED jest trochę większa, lecz zwraca się to z reguły już po kilku 
niewykonanych wymianach żarówek. 

Ekonomicznie
uzasadnione

 2 Wczesne ostrzeganie dzięki technologii LED: skraca czas reakcji

Lampa tylna z żarówkami przy prędkości 90 km/h

Lampa tylna z diodami LED przy prędkości 90 km/h

4 m



Dzięki LEDayFlex niemożliwe staje się możliwe: optymalne bezpieczeń-
stwo do samodzielnego kształtowania. Dwa łańcuchowe moduły okrą-
głych diod LED wysokiej mocy tylko na to czekają, aby ozdobić przód sa-
mochodu, uatrakcyjniając w ten sposób jego optykę rozświetlając przód. 
Każdy moduł składa się z od pięciu do ośmiu modułów świetlnych LED, 
które można montować w elastyczny sposób z uwzględnieniem wymo-
gów ustawowych. Moduły są dostępne w wersji ze światłem pozycyj-
nym lub bez. To rewolucyjne rozwiązanie daje poczucie wolności, ponie-
waż łączy w sobie wszystkie zalety świateł LED do jazdy w dzień: 
większe bezpieczeństwo, niższe zużycie energii w porównaniu do jazdy 
ze światłami mijania i wyraźnie techniczna stylistyka. Komplet lamp LE-
DayFlex do jazdy w dzień składa się z dwóch łańcuchów modułów z ka-
blami, z od pięciu do ośmiu okrągłych modułów świetlnych (średnica i 
głębokość zabudowy około 30 mm) oraz dwóch modułów elektroniki do 
wysterowania lamp. System można podłączyć do instalacji elektrycznej 
pojazdu za pomocą 3-stykowej wtyczki AMP-Supersealed. Dla samo-
chodów Ford Focus II i VW Golf V dostępne są specjalne zestawy monta-
żowe do zabudowy lamp do jazdy w dzień LEDayFlex.

LEDayFlex

LEDayFlex

Komplet lamp do jazdy w dzień LED ze światłami pozycyjnymi lub bez 
2 łańcuchy modułów z 5–8 okrągłymi modułami LED z modułem elek-
troniki 12/24 V, 5,8 W

www.daytime-running-light.com
www.hella.com/truck
www.hella.com/off road
www.hella.com/bus
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Dodatkowe refl ektory drogowe LED

Dodatkowy refl ektor drogowy LED (nr ref. 40) ze światłem pozycyjnym 
LED, 30 W, wielonapięciow. 12 V – 24 V, masa: 2800 g
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Pierwszy dodatkowy refl ektor drogowy HELLA wykonany w 100% w 
technologii LED. Już nigdy nie trzeba będzie wymieniać żarówek. Dzięki 
zoptymalizowanej komputerowo i bardzo precyzyjnej regulacji trzech 
elementów optycznych High-Boost z diodami LED wysokiej mocy refl ek-
tor drogowy LED osiąga optymalną wydajność świetlną. Dla kierowcy 
oznacza to większy komfort podczas jazdy nocą i mniejsze zmęczenie 
dzięki jednolitemu i intensywnemu rozświetleniu toru jazdy na dużą od-
ległość. Dodatkowo skuteczniejsze działanie ostrzegawcze bezopóźnie-
niowej sygnalizacji świetlnej: dzięki technologii LED światło w kolorze 
zimnej bieli jest natychmiast dostępne w 100%. wydajności. Nie należy 
zapominać o nowych możliwościach wzorniczych świateł dostępnych 
dzięki technologii LED: charakterystyczna optyka nocna pojazdu umożli-
wia wykorzytsanie świateł pozycyjnych z trzech diod Kartoval rozmiesz-
czonych na planie gwiazdy. Wysoka wydajność energetyczna przy 
zmniejszonym poborze prądu: diody LED emitują zimne światło, wy-
dzielanie ciepła przez refl ektor jest znikome. Dzięki pasywnemu odpro-
wadzaniu ciepła za pomocą żeber chłodzących aktywny wentylator na 
spodzie obudowy jest zbędny. Oprócz wszystkich zalet wynikających z 
technologii LED jest to przede wszystkim solidna lampa w obudowie z 
metalu i niezawodny produkt HELLA wysokiej jakości.

Dodatkowe refl ektory LED

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



PRODUCENCI POJAZDÓW I MAŁYCH SERII STAWIAJĄ 
NA DOŚWIADCZENIE HELLA W TECHNOLOGII LED
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Barwa światła zbliżona do barwy światła dziennego zapewnia komfor-
tową jazdę bez zmęczenia i dzięki temu większe bezpieczeństwo. Źró-
dłem światła są trzy białe diody LED wysokiej mocy. Rozkład światła na 
ulicy jest jednolity dzięki 70 mm soczewce szklanej. Żywotność refl ekto-
ra wynosząca ponad 15 000 godzin pracy przy temperaturze roboczej 
około 50 stopni umożliwia wysoką oszczędność kosztów przy typowych 
w porównaniu do innych systemów oświetleniowych kosztach konser-
wacji i serwisu. Refl ektor Premium bez ruchomych elementów, z pa-
sywnym chłodzeniem można dowolnie łączyć z ponad 40 innymi modu-
łami serii 90 mm.

90 mm Premium LED
Refl ektor świateł mijania

90 mm Premium LED refl ektor świateł mijania

Funkcja świateł mijania w technologii LED, 35 W, wielonapięciow. 12 V 
– 24 V. Bez ruchomych elementów, chłodzenie pasywne

www.hella.com/bus
www.hella.com/soe/caravan
www.hella.com/soe/truck
www.hella.com/tuning



Modułowa wielofunkcyjna lampa tylna (24 V) z tylnym światłem hamo-
wania w technologii LED sprawia, że żadne życzenia klientów nie pozo-
stają otwarte. Wszystkie pozostałe funkcje są dostępne do wyboru z ża-
rówkami lub w technologii LED. Opatentowana szyba rozpraszająca jest 
wymienna. Zgodnie z zasadą konstrukcji zespołowej poszczególne czę-
ści i moduły można wymieniać i przezbrajać. Przez połączenie wydaj-
nych diod LED i precyzyjnych elementów optycznych lampa osiąga wy-
magany ustawowo rozkład światła przy poborze mocy mniejszym o 
67% w stosunku do lamp z żarówkami. Opatentowany system HELLA do 
monitorowania kierunkowskazów zapewnia możliwość używania lampy 
w połączeniu z przystawką HELLA 5DS 009 552-001 zgodnie z wymoga-
mi normy ECE R48. Lampa (także w wersji wykonanej całkowicie w 
technologii LED) jest wykonana w taki sposób, że na wyświetlaczu elek-
troniki pokładowej nie pojawia się żaden komunikat o błędzie. Zabezpie-
czenie przed zamianą biegunów zapewnia, że przy nieprawidłowym 
montażu żaden z elementów nie zostaje uszkodzony. W celu przedłuże-
nia żywotności wszystkie elementy konstrukcyjne zostały do siebie do-
pasowane pod kątem optymalizacji temperatury, co pozwala uniknąć 
przeciążenia diod LED przy wysokich temperaturach otoczenia. Lampy 
są skonstruowane w taki sposób, aby służyły przez cały okres życia po-
jazdu i dzięki temu są przekonującym, ekonomicznym i przyjaznym dla 
środowiska rozwiązaniem. 

EasyConn
NextGeneration

EasyConn NextGeneration

Modułowa hybrydowa lampa do przyczep

www.hella.com/trailer
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