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BASISKENNIS

DRAAILICHTEN & FLITSLAMPEN



HET A,B,C VAN DRAAILICHTEN EN FLITSLAMPEN

Deze nieuwe brochure is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met signalisatieverlichting werkt, deze aankoopt of 
er simpelweg meer over wil weten.

Deze personen dragen, elk binnen hun eigen bevoegdheid, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun collega's, 
voertuigen en lading. Of dat in de landbouw, in de gemeentelijke sector of als bestuurder op de snelweg is. De juiste 
signalisatieverlichting op het voertuig verhoogt de veiligheid aanzienlijk en kan mensenlevens redden.

Met deze leidraad willen wij u helpen bij de keuze van het juiste draailicht of de juiste flitslamp voor de juiste toepassing. 
Omdat deze keuze niet steeds eenvoudig is, willen wij u via deze leidraad de benodigde informatie verschaffen zodat u 
met kennis van zaken een gefundeerde keuze kan maken. 
Want als u alleen belang hechtte aan de prijs, dan zou u deze brochure nu niet aan het lezen zijn...
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WANNEER MOET /MAG EEN DRAAILICHT/FLITSLAMP 

GEBRUIKT WORDEN EN WAAROM?

§38 StVO Blauw knipperlicht en oranje knipperlicht

(1)  De combinatie van het blauwe knipperlicht en de 
waarschuwingssirene mag alleen worden gebruikt wanneer 
de hoogste urgentie geboden is om een mensenleven te 
redden of ernstig letsel te voorkomen, een gevaar voor de 
openbare veiligheid of orde af te wenden, voortvluchtigen 
te vervolgen dan wel voorwerpen van significante 
waarde te behouden. De bepaling gelast "alle overige 
verkeersdeelnemers om het voertuig onmiddellijk vrije 
doorgang te verlenen".

(2)  Het blauwe knipperlicht zonder de sirene mag door 
de hiermee uitgeruste voertuigen uitsluitend worden 
gebruikt om te waarschuwen voor ongevallocaties of 
andere inzetlocaties, tijdens operationele ritten dan wel bij 
begeleiding van voertuigen of gesloten formaties.

(3)  Oranje knipperlicht waarschuwt voor gevaren. Het kan 
stationair of vanuit/vanaf voertuigen worden gebruikt. Het 
gebruik vanaf/vanuit voertuigen is uitsluitend toegestaan 
om te waarschuwen voor arbeids- of ongevallocaties, 
ongebruikelijk langzaam rijdende voertuigen of voertuigen 
met een ongebruikelijke breedte of lengte dan wel met een 
ongebruikelijk brede of lange lading.

§52 StVZO Extra schijnwerpers en lampen

(3)  De volgende voertuigen mogen uitgerust zijn met één of 
meer blauwe draailichten/flitslampen (rondom zichtbaar 
licht):

1.  Motorvoertuigen ten behoeve van de operationele dienst 
van de politie, militaire politie, rijkspolitie of douane, in 
het bijzonder commandovoertuigen, surveillanceauto's, 
personeelsvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen, en 
voertuigen van de afdeling moordzaken,

2.  Hulpverlenings- en commandomotorvoertuigen van 
brandweerkorpsen, eenheden en instellingen voor 
rampenbestrijding en reddingsdiensten,

3.  Motorvoertuigen die volgens het kentekenbewijs zijn erkend 
als ongevallenvoertuigen van openbaar vervoerbedrijven met 
over spoor geleide voertuigen, waaronder trolleybussen,

In Duitsland wordt het gebruik van draailichten/flitslampen in het wegverkeer geregeld in de 

Wegenverkeerswet (StVO)  en  het Wegenverkeersreglement (StVZO). Hierin wordt bepaald wanneer en 

hoe signalisatieverlichting moet worden gebruikt (onderstaand de Duitse regelgeving).

4.  Motorvoertuigen van reddingsdiensten, die speciaal zijn 
ingericht voor ziekentransport of noodhulp en volgens het 
kentekenbewijs als ziekenwagen zijn erkend.

(4)  De volgende voertuigen mogen uitgerust zijn met 
één, of indien de horizontale en verticale zichtbaarheid 
(geometrische zichtbaarheid) dit vereist, meerdere oranje 
draailichten/flitslampen (rondom zichtbaar licht):

1.  Voertuigen die voor wegenbouw, wegonderhoud, reiniging 
van wegen of weginstallaties of vuilnisafvoer dienen en 
door middel van rood-witte waarschuwingsmarkeringen 
(veiligheidsmarkeringen) conform het normblad DIN 30 710 
van maart 1990 zijn gemarkeerd, 

StVZO §52 (4) Nr.1 bepaalt derhalve dat bij aanwezigheid 

van de hiervoor gedefinieerde waarschuwingsmarkering 

op een voertuig het gebruik van oranje draailichten zonder 

aanvullende toestemming toegestaan is.

2.  Motorvoertuigen die op basis van hun ontwerp of 
inrichting geschikt zijn voor pechhulp en volgens het 
kentekenbewijs als een voertuig voor pechhulp zijn erkend. 
De goedkeuringsinstantie kan ter voorbereiding van haar 
beslissing de overhandiging gelasten van een rapport van een 
officieel erkende deskundige of keuringsmeester voor het 
autoverkeer waarin wordt aangegeven of het motorvoertuig 
op basis van zijn ontwerp of inrichting geschikt is voor 
pechhulp. De erkenning is uitsluitend geldig   voor voertuigen 
van bedrijven die commerciële of bedrijfsinterne pechhulp 
verstrekken, alsmede van autoclubs, organisaties uit de 
transportbranche, en autoverzekeraars,

3.  Voertuigen met ongebruikelijke breedte of lengte of 
met een ongebruikelijk brede of lange lading, indien de 
vergunningverlenende instantie het voeren van draailichten/
flitslampen heeft voorgeschreven,

4.  Voertuigen die op grond van hun uitrusting en volgens 
het kentekenbewijs als begeleidingsvoertuig voor 
zware of omvangrijke transporten zijn erkend. Andere 
begeleidingsvoertuigen mogen met afneembare draailichten/
flitslampen zijn uitgerust, voor zover de vergunningverlenende 
instantie het voeren van draailichten/flitslampen heeft 
voorgeschreven.

Voor alle andere voertuigen die niet als genoemd gemarkeerd zijn en niet onder de verdere punten van § 52 StVZO vallen, is een ontheffingsvergunning conform §70 StVZO nodig. 
(Een ontheffingsvergunning kunt u doorgaans aanvragen bij de bevoegde provincie).

INLEIDING



WELKE DRAAILICHTEN/FLITSLAMPEN ZIJN TOEGESTAAN BINNEN 

HET WEGVERKEER? – DE ECE-R65-RICHTLIJN

Een draailicht/flitslamp mag uitsluitend op de openbare weg worden gebruikt indien dit aan de ECE-

R65-richtlijn voldoet. De ECE-R65 is de Europese signalisatierichtlijn. De richtlijn bevat onder meer 

voorschriften over de minimaal te bereiken lichtwaarden en lichtverdeling, evenals montagevoorschriften.

De richtlijn kan worden nagelezen op www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs61-80.html (United Nations Economic 
Commission for Europe)

RICHTLIJNEN

Bevestiging

De signaallamp [waarschuwingslamp] moet zo zijn gebouwd, dat de lamp na een juiste montage op het voertuig niet kan worden 
versteld (ECE-R65 5.2). Het ontwerp en de bevestiging moeten aan DIN14620 voldoen. De signaallamp zelf kan de volgende vormen 
hebben: A, B1, B2 of C.

Het grote E-keurmerk (hier  ) geeft aan of het draailicht/flitslamp aan de ECE-R65-richtlijn voldoet en dus goedgekeurd is.

Vorm A Vorm B1 Vorm B2 Vorm C

Legenda:

e1 = EMC-testnummer

CE = CE-markering

E1 = Keurmerk

TA1

T = 360 °

A = Amber (oranje); B = Blue (blauw)

1 = Nacht; 2 = Dag en nacht

TA1 = Oranje draailicht met nachtniveau conform ECE-R65

TA2 = Oranje draailicht met dag- en nachtniveau conform 

ECE-R65
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LICHTINTENSITEIT VAN DRAAILICHTEN

Het is zeer belangrijk dat waarschuwingslichten een bepaalde 
minimale lichtsterkte afgeven om in het dichte wegverkeer op te 
vallen. De lichtsterkte die altijd in Candela (cd) wordt gemeten, 
wordt als volgt berekend: 1 cd = 1 lux op een afstand van 1 m.

Een draailicht geeft afhankelijk van de stand van de reflector 
een verschillende hoeveelheid licht af. Om deze reden wordt in 
deze gevallen de maximale lichtsterkte gemeten. De hiervoor 
gebruikte eenheid luidt Peak-Candela, afgekort cd (p).

Je = de effectieve lichtsterkte in een bepaalde richting, voor 
zowel de ronddraaiende lichtbundel als de stilstaande en 
tegelijkertijd knipperende lichtbron. 

De effectieve lichtsterkte is van doorslaggevende betekenis voor 
de vervulling van de ECE-R65-richtlijn.

Vooral in de VS en Japan worden graag indrukwekkende lichtwaarden aangehaald. 
Een rechtstreekse vergelijking met de Europese producenten is doorgaans niet mogelijk aangezien deze landen andere 
meetmethoden gebruiken. 

Bij de lichtintensiteit komt het erop aan hoe efficiënt de gloeilamp, xenon-flitsbuis of LED de door de elektronica afgegeven energie in 
zichtbaar licht omzet. Een andere cruciale factor is het optische systeem inclusief de lichtkap waarmee het licht wordt gestuurd.

Als vuistregel geldt: 

 � In industriële omgevingen dienen waarschuwingslichten vijf keer helderder te zijn dan het omgevingslicht.
 � Bij gebruik in het wegverkeer tien maal helderder dan het omgevingslicht.

cd (lichtsterkte)

t (tijd) t (tijd)

cd (lichtsterkte)

Hoge lichtintensiteit Geringe lichtintensiteit door het brede diffusieoppervlak

    1 Intensiteit
    2 Periode

Legenda:

Jm: maximale lichtsterkte (cd)
C: tijdconstante, C = 0,2 sec
T: Periodeduur
J: actuele waarde van de lichtsterkte (cd)
F: de  'vormfaktor' 



Lichtverdeling volgens ECE-R65

4 m

Remweg

28,5 m

15,7 m

70 cd+ 8°

70 cd- 8°

100 cd0°

Afbeelding 1

Positief voorbeeld: in een omtrek van 25 meter is het waarschuwingssignaal vanuit elke richting herkenbaar.
Uitleg bovenstaande situatieschets: Wanneer een draailicht/flitslamp 4m hoog op een voertuig is gemonteerd, dan ziet een persoon 
van 1,80m groot de lichtstralen afkomstig van deze lamp (in een hoek van -8°) vanop een afstand van 15,7m van het voertuig.

Lichtwaarden conform ECE-R65

De te bereiken lichtwaarden worden aangegeven met behulp van 
de effectieve lichtsterkte. 
Voorbeeld: een oranje draailicht/flitslamp moet 's nachts 
minimaal een lichtsterkte van 70cd (effectieve candela) bereiken 
bij een verticale hoek van + 8°. 

Een blauw draailicht/flitslamp moet 's nachts daarentegen 25cd 
bereiken bij een verticale hoek van + 4°.

Waarden 

in cd

(candela)

Blauw Oranje Rood

0° 50
100 (Nacht)
230 (Dag)

50

4° 25 – 25

8° – 70 –

ECE�R65

Goed



| 76RICHTLIJNEN

ECE�R65

Lichtverdeling volgens ECE-R65 (E-keurmerk) 

De draailichten/flitslampen moeten volgens de voorschriften van 
ECE-R65 zo zijn gebouwd, dat deze bij normaal gebruik ondanks 
de daarbij optredende schommelingen probleemloos blijven 
werken en de in deze regeling voorgeschreven eigenschappen 
behouden. 

Het is belangrijk dat het draailicht/flitslamp zo is gebouwd, 
dat het na een juiste montage op het voertuig niet kan 
worden bewogen. Door een verkeerde montage kan de 
waarschuwingswerking afnemen. 

De lichtwaarden worden op een afstand van ten minste 25m 
gemeten. 

Bij alle lampen die niet zijn uitgerust met gloeilampen als 
lichtbron, moeten de gemeten lichtsterkten na één en na 
30 minuten voldoen aan de minimum- en maximumeisen. 
Dit illustreert het belang van thermomanagement in LED-
draailichten/flitslampen, want alleen door een optimaal 
thermomanagement kunnen optimale lichtwaarden ook bij 
langer gebruik worden gegarandeerd. 

Een draailicht/flitslamp moet zo op het voertuig zijn 
aangebracht, dat het waarschuwingssignaal vanuit iedere positie 
op een afstand van 25m herkenbaar is (zie afbeelding 1). 

Als dit niet mogelijk is, moeten aanvullende 
waarschuwingssystemen (bijv. extra draailichten/flitslampen) op 
het voertuig worden aangebracht (zie afbeelding 2). 

Op de volgende afbeeldingen is te zien hoe ECE-R65 in de 
praktijk werkt (persoon: 1,8m groot).

HELLA-draailichten/flitslampen voldoen aan ECE-R-65 

(behalve KLX-1)

Remweg

70 cd

70 cd

17,8 m

5 m

100 cd
2,5 m

+ 8°

- 8°

0°

Afbeelding 2

Negatief voorbeeld: in een omtrek van 25 meter is het waarschuwingssignaal niet vanuit elke richting herkenbaar - in de zone van 
de hefkraan is de waarschuwingswerking onderbroken. In dit geval moet er of achteraan het voertuig of op de bestuurderscabine een 
extra waarschuwingslicht worden aangebracht. 

Fout



ECE�R10

Wat is EMC (ECE-R 10)?

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is een kwaliteitsfactor 
van optische signaalsystemen en beschrijft twee kenmerken:

 � Storingsemissie: de elektromagnetische storingen, 
afkomstig van de signaallamp zelf, worden dermate 
begrensd dat de werking van andere apparatuur niet wordt 
beïnvloed.

 � Storingsbestendigheid: op haar beurt dient de signaallamp 
voldoende ongevoeilig te zijn voor elektromagnetische 
storingen van buitenaf.

De wettelijke basis hiervoor wordt geleverd door CISPR 25 en 
ISO 7637 en 11452.

Elektromagnetische interferentie

Beschermingsklasse-norm CISPR 25:

CISPR 25 is de norm voor storingsemissie, waarvoor een 
classificatie van 1 t/m 5 wordt gebruikt. Producten van klasse 
5 voldoen daarbij aan de hoogste eisen en zijn zelfs geschikt 
voor montagesituaties direct naast een antenne. Producten uit 
klasse 3 voldoen aan de wettelijke normen en bieden voldoende 
bescherming in de meest gangbare praktijksituaties.

Productkwaliteit van HELLA
alle verlichtingssystemen van HELLA voldoen aan klasse 3, veel 
systemen voldoen zelfs aan klasse 5. Al onze systemen zijn 
onder alle omstandigheden absoluut betrouwbaar.

Radio/tv

Mobiele telefoon Satellietradio Navigatie Telematica
tolheffing

Alle boordelektronica

Afstandswaarschuwingsradar

Alleen draailichten/flitslampen die van deze twee 
testnummers zijn voorzien, zijn toegestaan in het openbare 
verkeer. 

ECE-R10 

ECE-R65

RICHTLIJNEN
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WELKE IP-BESCHERMINGSKLASSEN ZIJN ER?

IP betekent International Protection. De IP-beschermingsklassen worden beschreven in DIN 40050 deel 

9. Hoe goed een product tegen omgevingsinvloeden beschermd is, kan van significante invloed zijn op 

de levensduur van het product. Zwaailichten/flitslampen worden immers blootgesteld aan stof, water en 

andere verontreinigingen. HELLA-draailichten/flitslampen bestaan in verschillende beschermingsklassen.

RICHTLIJNEN

Bescherming tegen het binnendringen van vreemde objecten 

(incl. stof)

Eerste cijfer

0 Geen bijzondere bescherming

1 vaste deeltjes Ø ≥ 50mm

2 vaste deeltjes Ø ≥ 12,5mm

3 vaste deeltjes Ø ≥ 2,5mm

4 vaste deeltjes Ø ≥ 1,0mm

5K net als 5 Tegen stof beschermd

6K net als 6 stofdicht

Bescherming tegen het binnendringen van water

Tweede cijfer

0 Geen bijzondere bescherming

1 recht omlaag vallende waterdruppels

2 tot 15° schuin vallende waterdruppels

3 tot 60° schuin vallende waterdruppels

4 Waterdruppels vanuit alle richtingen

4K Net als 4, met verhoogde druk

5 Waterstraal uit een spuitmond

6 Net als 5, met verhoogde druk

7 Kort onderdompelen in water

8 Langdurig onderdompelen in water

9K Reiniging onder extreem hoge druk

Beschermingsgraad IP 5K4K

Stof mag slechts in zulke hoeveelheden binnendringen dat de 
werking en veiligheid niet in gevaar komen. Water dat vanuit een 
willekeurige richting onder hoge druk tegen de behuizing spuit, 
mag geen schadelijk effect hebben: waterdruk ca. 4 bar.

Beschermingsgraad IP 5K9K

Stof mag slechts in zulke hoeveelheden binnendringen dat de 
werking en veiligheid niet in gevaar komen. Water dat bij een 
hoge druk-/stoomstraalreiniging tegen de behuizing wordt 
gericht, mag geen schadelijke uitwerking hebben: waterdruk 
ca. 100 bar.

Beschermingsgraad IP 6K4K

Er mag geen stof binnendringen. Water dat vanuit een 
willekeurige richting onder verhoogde druk tegen de behuizing 
spuit, mag geen schadelijke uitwerking hebben: waterdruk 
ca. 4 bar.

Totaaloverzicht

K = markeert specifieke keuringen voor de uitrusting van voertuigen die zich op de openbare weg begeven.

Beschermingsgraad IP 67

Er mag geen stof binnendringen. Zelfs bij tijdelijk 
onderdompelen mag water niet binnendringen.

Beschermingsgraad IP 6K9K

Er mag geen stof binnendringen. Water dat bij een hogedruk-/
stoomstraalreiniging tegen de behuizing gericht is, mag geen 
schadelijk effect hebben: waterdruk ca. 100 bar.



INTELLIGENTE ELEKTRONICACONCEPTEN ...

INLEIDING

Kathode

Contact
draad
LED-chip

Chip-verbinding

Metaal-Interconnect-Layer

Thermisch pad 
(elektrisch geïsoleerd)
Keramisch substraat

Silicone-lens

... zorgen voor de noodzakelijke bescherming van de LED's.
Bescherming tegen het verkeerd aansluiten (omgekeerde polariteit) en tegen spanningspieken is noodzakelijk om de extreem lange 
levensduur van LED's daadwerkelijk te kunnen bereiken. Wanneer in de LED een stroom in doorstromingsrichting (van anode + naar 
kathode –) vloeit, wordt er licht gegenereerd (uitgestraald). In de onderstaande presentatie wordt de werking nader toegelicht. Door 
het intelligente elektronicaconcept bereiken wij een hoog rendement van de LED's.

Kathode

n-gedoteerde laag

elektron

lichtstraling

p-gedoteerde laag

anode

"gat"

Actieve laag
(pn-overgang)
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LED ≠ LED

Kwalitatief hoogwaardige LEDs die omringd worden door aangepaste elektronica zijn niet goedkoop.

Rekent u het echter uit per branduur dan zijn LEDs veel goedkoper dan de traditionele gloeilampen. De 

snelle verspreiding van de LED's is het beste bewijs daarvoor. U moet evenwel met enkele belangrijke 

aspecten rekening houden.

INLEIDING

Met thermomanagement

Het thermomanagement voert de warmte van de LED's af 
aan de omgeving.

Zonder thermomanagement

Indien de warmte niet van de LED's afgevoerd wordt, 
ontstaan er hot spots. Deze beschadigen de LED en kunnen 
zelfs het voortijdig uitvallen van de LED veroorzaken.

Alleen met een goed afgestemd thermomanagement 
bereiken de LED's hun extreem lange levensduur. 

HELLA let bij de ontwikkeling op een optimaal 

thermomanagement.

Als er geen betrouwbaar thermomanagement is, worden 
de LED's extra belast en kunnen deze in het slechtste geval 
zelfs uitvallen.

Thermomanagement is absoluut noodzakelijk om de LED's te beschermen 

LED's zijn warmtegevoelig. Bij te hoge temperaturen van de LED's kunnen de dioden hun lichtsterkte verliezen en in het 
slechtste geval zelfs helemaal worden vernield.

Om hoge temperaturen te voorkomen, gebruikt HELLA warmtegeleidende materialen en worden de diverse 
elektronische componenten dusdanig geplaatst op de printplaat dat de warmteontwikkeling zo gering mogelijk is. Dit 
noemt men"passief" thermomanagement. Bij "actief" thermomanagement wordt de stroomtoevoer naar de LED bijna 
niet-zichtbaar gereduceerd zodat de LED niet te warm wordt. Alleen een passief en/of een actief thermomanagement 
garandeert een daadwerkelijk lange levensduur van onze producten!

Als u ten volle van de voordelen van de LED-technologie wilt genieten, hou dan rekening met thermomanagement!



AANBEVELING

WELK(E) DRAAILICHT/FLITSLAMP VOOR WELKE TOEPASSING?

Op deze vraag kunnen we geen algemeen geldend antwoord geven. Zelfs bij identieke 

toepassingsgebieden, bijvoorbeeld bij gebruik op een tractor, is geen eenduidig antwoord mogelijk. 

Desondanks kan de keuze met behulp van bepaalde criteria beduidend worden ingeperkt. Om het juiste 

draailicht/flitslamp voor de juiste toepassing te vinden, dient u zich vóór de aankoop de volgende vragen 

te stellen:

Waar en hoe intensief / vaak wordt het draailicht/flitslamp 

gebruikt?

Hierbij dient men te overwegen hoe vaak men het (de) 
draailicht/flitslamp in ingeschakelde modus zal gebruiken en 
vooral waar. Als men het (de) draailicht/flitslamp heel vaak zal 
gebruiken, wegen de voordelen van de LED-techniek zoals de 
lange levensduur en onderhoudsvrijheid, aanzienlijk zwaarder 
dan bij een gering gebruik. Bij de vraag naar de locatie is van 
belang hoe zwaar het toepassingsgebied is.

Kijk je alleen naar de aankoopprijs of kijk je ook naar alle 

vervolgkosten?

HELLA-kwaliteit is uiteindelijk altijd lonend!

Deze vraag hangt nauw samen met de eerste vraag. Als men 
vandaag de dag de aankoopprijzen van een halogeen draailicht 
met die van een LED-draailicht/flitslamp vergelijkt, zal men zich 
zeker snel verbazen. De LED-versie is vanwege zijn complexe 
technologie aanzienlijk duurder in aankoop en daarom haken 
veel gebruikers af en kiezen ze voor de lagere prijs van de 
halogeen versie. Maar u mag de voordelen/besparingen op 
termijn niet uit het oog verliezen. LED-draailichten/flitslampen 
worden gekenmerkt door een beduidend langere levensduur, 
zijn onderhoudsvrij en hebben een lager energieverbruik. 
Zoals onderstaande voorbeeldberekening aangeeft, wordt de 
hogere aankoopprijs vaak reeds na een korte tijd terugverdiend 
doordat er bijvoorbeeld minder vaak lampen hoeven te worden 
vervangen en er dus minder uitvaltijd is van het voertuig waarop 
de lamp gemonteerd staat.

Aantal keer dat een lichtbron moet vervangen worden

halogeen 

Ko
st

en

100,00

140,50

181,00

221,50

262,00

302,50

343,00

383,50

432,00

225,00

170,00

291,50

358,00
424,50

170,00

xenon
LED
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Welke waarschuwingswerking wil ik bewerkstelligen?

Op snelwegen of in het stadsverkeer wil men naderende 
voertuigen meestal reeds van verre op de gevaarlijke situatie 
opmerkzaam maken. Daarom wordt aanbevolen om hier een 
draailicht/flitslamp met een hoge waarschuwingswerking 
(xenon of LED) te gebruiken. Als men het (de) draailicht/
flitslamp echter slechts zelden en in niet al te gevaarlijke zones 
gebruikt, voldoet de waarschuwingswerking van een halogeen 
draailicht.

Wordt de signaallamp blootgesteld aan vele/extreme 

trillingen?

Staat de signaallamp op een geveerd of op een niet geveerd 
voertuig? In het eerste geval vangt het voertuig de grootste 
schokken op. In het tweede geval worden alle schokken 
doorgegeven aan de signaallamp en dan kiest u best voor een 
lampversie die de trillingen kan absorberen (bijv. flexibele 
opsteekbevestiging, rubber voet, enz.) en / of een technologie 
kiest die niet zo sterk door trillingen wordt beïnvloed (LED).

Hoe kan ik het draailicht / de flitslamp het beste op het 

voertuig monteren?

Bij de bevestigingsmogelijkheden worden vier varianten 
onderscheiden: afhankelijk van het voertuig moet worden beslist 
welke bevestigingsvariant het zinvolst is. De verschillende 
aanbouwvarianten zijn in DIN 14620 wettelijk vastgelegd. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwerpen A, B en C.

Vaste opsteekbevestiging

KL 7000 R

Flexibele opsteekbevestiging

KLX 7000

Vaste montage

KL 7000 LED

Magneetbevestiging

K-LED 2.0
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LED-VERLICHTING TECHNOLOGIE

Fundamentele eigenschappen van LED's

Levensduur – welk effect de temperatuurontwikkeling 

heeft op de levensduur

Wanneer men het over de levensduur of over de lichtdegeneratie 
van een LED heeft; dan bedoelt men de brandtijd van een LED 
tijdens dewelke haar lichtsterkte terugvalt tot de helft van de 
oorspronkelijke lichtwaarde. De capaciteit van een LED hangt 
van meerdere factoren af. Het gebruik van halfgeleidermateriaal 
is daarbij net zo van belang als de bedrijfsomstandigheden of de 
degeneratie van het siliciumkristal.

Hoe lang de levensduur in werkelijkheid is, kan echter niet 
algemeen worden aangegeven. Terwijl standaard-LED's tot 
100.000 uur meegaan, zijn de hoogvermogen-LED's slechts een 
vierde tot maximaal de helft van deze tijd bruikbaar (25.000-
50.000 uur). Indien beide dioden zonder onderbreking gebruikt 
worden, dan zou de levensduur dus meer dan twee jaar kunnen 
zijn. 

De levensduur hangt sterk af van waar de LED-lamp gebruikt 
wordt en van de toegevoerde hoeveelheid stroom. Hoe groter de 
stroom is, des te meer de diode zal opwarmen. Dit leidt tot een 
verkorte levensduur. Ook de omgevingstemperatuur is relevant 
voor de levensduur, want hoe warmer het algemeen is, hoe 
eerder de diode uitvalt. In principe geldt voor alle lichtdioden, dat 
de sterkte van de lichtstraling in de loop van de tijd geleidelijk 
afneemt. Dit is een voordeel, want anders dan bij conventionele 
lichtbronnen ((halogeen) gloeilampen) staat men met een LED 
niet plotseling in het donker. Zelfs als de lichtsterkte afneemt, 
valt hij onder normale omstandigheden niet plots weg. De bij 
de meeste LED's gebruikelijk aangewende kunststoffen van de 
lenzen worden mettertijd troebel, wat eveneens een negatieve 
invloed heeft op de lichtopbrengst. 

Belangrijkste factoren die de levensduur beïnvloeden

 � Temperatuur
 � Hoeveelheid stroom
 � Degeneratie van het silicium-kristal

LED-aansturing

Omdat LED's weinig stroom nodig hebben, lichten ze reeds 
op, wanneer ze slechts een fractie (enkele mA) van de 
toegelaten doorlaatstroom krijgen. Dikwijls is dit genoeg om 
voor voldoende licht te zorgen. Zoals reeds vermeld, zijn er 
afhankelijk van de toepassing verschillende mogelijkheden om 
LED's te sturen/beheren. 

Hiernaast zijn drie van deze mogelijkheden weergegeven.

Bij HELLA-signaallampen is DC/DC standaard. Zo wordt een 
extra hoge efficiëntie gewaarborgd en wordt het warmteverlies 
(zelfopwarming) zo gering mogelijk gehouden.

Drie aansturingsmogelijkheden van LED's

Weerstand

Warmteverlies 
~ 50 – 60%

"Low Power"-
toepassingen

"High Power"-
toepassingen

Warmteverlies
 ~ 40 – 50%

Warmteverlies
 ~ 10 – 20%

Constante stroom

I = const.

DC/DC-omvormer

Power-input Power-input Power-input
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Voorbeeld uit het vakgebied kop- aanbouwlampen:

Mensen, die dikwijls met de auto onderweg zijn, kennen 
deze situatie. Omdat de koplampen vuil zijn, wordt de weg 
onvoldoende verlicht. Frequent reinigen met de hand is dan 
noodzakelijk. Maar reeds na enige tijd op de weg worden 
de koplampen opnieuw vuil door deeltjes die door andere 
voertuigen opwervelen. Dit leidt niet alleen tot lichtverlies, maar 
ook tot verblinding van tegenliggers.

Invloed van vervuilde signaallampen op de waarschuwende 

werking

Door verontreiniging van de lichtkap vermindert de 
waarschuwende signaalwerking van de lichtbundel. Om 
vuilafzetting op de lichtkappen te verminderen en te voorkomen, 
gebruikt HELLA gladde oppervlakken zonder buitenoptieken. 

HELLA lichtkappen zijn duidelijk minder gevoelig voor vervuiling 
en garanderen zo een optimaal waarschuwend effect.

Propere signaallampen

 � Maximale waarschuwingswerking
 � Geen lichtverstrooiing
 � Optimale lichtuitstraling

Vervuilde signaallampen

 � Geringere waarschuwingswerking
 � Grote lichtverstrooiing
 � Geringere lichtuitstraling

Afbuiging en 
absorptie van de 
lichtstralen door 
vuildeeltjes
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LED, XENON OF HALOGEEN –

WELKE TECHNOLOGIE IS VOOR MIJ DE MEEST GESCHIKTE?

LED

Iedereen wil tegenwoordig producten met LEDtechnologie. LED als lichtbron is 

dan ook de meest actuele trend op het vlak van lichttechnologie. Daarom zetten 

we hieronder de voor- en de nadelen van LED op een rij. Zo ziet u snel voor welk 

type van toepassingen LEDsignalisatie het meest geschikt is.

+  Extreem lange levensduur (een veelvoud van halogeen) 

  Hoogwaardige componenten, complexe technologie, evenals afwezigheid van 
bewegende onderdelen (geen mechanische slijtage).

+  Geen uitval- en montagetijden 

  LEDs met een extreem lange levensduur gaan vaak de hele levensduur van een 
voertuig mee (onderhoudsvrij).

+  Zeer hoge werkingsbetrouwbaarheid 

  HELLA LED-producten moeten aan zeer hoge kwaliteitseisen voldoen voordat zij op 
de markt mogen komen.

+  Zeer hoge trillingsbestendigheid 

  LEDs bevatten slechts weinig vaste componenten en zijn daardoor aanzienlijk 
trillingsbestendiger dan bijv. xenon flitslampen.

+  Zeer hoge energie-efficiëntie 

  Het energieverbruik van een LED-draailicht/flitslamp ligt aanzienlijk onder dat van 
halogeen- of xenon-draailichten/flitslampen.

+  Zeer hoge lichtwaarden 

 Voor een optimale waarschuwingswerking.
+  Modern ontwerp 

 De geringe afmetingen van de LEDs maken een modern ontwerp mogelijk.
+  Lage levenscycluskosten 

  Lange levensduur, onderhoudsvrijheid en hoge energie-efficiëntie zorgen voor sterk 
verminderde levenscycluskosten in vergelijking met xenon- of halogeenproducten.

-  Hogere aankoopprijs 

  De aankoopprijs van LEDdraailichten / LEDflitslampen is aanzienlijk hoger dan die 
van halogeen draailichten. De reden hiervoor is de beduidend complexere technologie 
waarmee een lange levensduur kan worden bereikt en de levenscycluskosten dus 
aanzienlijk lager uitvallen.

De voor- en nadelen geven duidelijk aan voor welke soort toepassingen

LEDproducten het meest geschikt zijn.

 � Extreem lange levensduur, geen uitval- en montagetijden 

Optimaal voor voertuigen die lang worden ingezet (bijv. afvalverwijderings- of 
straatreinigingsvoertuigen, trucks).

 � Zeer betrouwbare werking, zeer hoge trillingsbestendigheid 

Optimaal voor voertuigen die zwaar worden belast en langdurig worden ingezet 
(bijv. mijnbouw- of bouwvoertuigen).

 � Zeer hoge energie-efficiëntie 

Optimaal voor voertuigen die langdurig met ingeschakelde signaallamp worden 
ingezet (bijv. zware transporttrucks, sneeuwruimvoertuigen).

 � Modern design 

Optimaal voor bestuurders voor wie design in combinatie met bovengenoemde 
voordelen belangrijk is.
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Xenon

Een xenon-lamp biedt dubbel zo veel licht als een moderne H7-lamp, maar heeft 

een 30 % lager opgenomen vermogen. Dankzij de verhoogde lichtopbrengst 

bereikt men een optimale waarschuwingswerking.

+  Zeer hoge lichtwaarden 

Optimale waarschuwingswerking door intensief waarschuwingssignaal met dubbele 
flits.

+  Lange levensduur 

Aanzienlijk langere levensduur dan halogeen.
+  Geen bewegende onderdelen 

geen mechanische slijtage.
+  Zeer hoge trilbestendigheid.

-  Hoge aanschafkosten 

  Xenon-flitslampen zijn aanzienlijk duurder in de aanschaf dan halogeen draailichten.

Aanbevolen gebruik: 

Het gebruik van xenon flitslampen wordt aanbevolen in situaties waarin bij een 
gemiddelde gebruiksduur een hoge waarschuwingswerking gewenst is.

Halogeen

Halogeen draailichten bereiken hun hoge waarschuwingswerking dankzij de 

hoogglans opgedampte paraboolreflectoren en hoogwaardige gloeilampen. In 

combinatie met de speciale optische structuur van de lichtkappen wordt een 

efficiënte lichtopbrengst en dus waarschuwingswerking gegarandeerd.

+  Gebundeld licht 

Grote reikwijdte.
+  Lage aanschafkosten 

Halogeen draailichten zijn aanzienlijk goedkoper in de aanschaf dan xenon 
flitslampen of LED-draailichten/flitslampen.

-  Kortere levensduur 

Het gebruik van bewegende onderdelen veroorzaakt mechanische slijtage waardoor 
de levensduur ten opzichte van xenon- of LED-flitslampen aanzienlijk lager uitvalt.

-  Hogere levenscycluskosten 

Door een hoger energieverbruik, meer onderhoud en daardoor veroorzaakte 
uitvaltijden liggen de levenscycluskosten van halogeen draailichten aanzienlijk boven 
die van LED.

Aanbevolen gebruik: 

Het gebruik van halogeen draailichten heeft zin in situaties waarin de voordelen van 
LED niet goed tot hun recht komen, bijvoorbeeld als het draailicht slechts in geringe 
mate wordt gebruikt of de draailichten vanwege mechanische beschadigingen vaak 
moeten worden vervangen.
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WAAROM HELLA?



KWALITEIT

KWALITEIT IS TRADITIE BIJ HELLA

HELLA heeft zich het ambitieuze doel gesteld in alle 

opzichten een constante hoge productkwaliteit te 

garanderen. 

Dit wordt bereikt door tijdens het gehele productieproces 
specifieke kwaliteitscriteria te definiëren en deze vervolgens 
aan de hand van zorgvuldig geselecteerde methoden tot in 
detail te testen. Door de daaraan gepaard gaande, continue 
kwaliteitscontroles wordt de kwaliteit van het assortiment 
gewaarborgd. 

De kwaliteitsproducten van HELLA doorlopen verschillende 
testprocedés overeenkomstig met de HELLA norm 67101. De 
tests worden uitgevoerd door het testlaboratorium van HELLA in 
Lippstadt.

Producten van HELLA doorlopen de volgende tests:

Spatwatertest

In universele spatwatercabines worden producten van HELLA getest onder realistische 
omgevingsomstandigheden. De cabines zijn uitgerust met inrichtingen voor harde 
regen, waterstralen en fijne nevelgordijnen. Hier worden de te testen producten 
in interval- en spatwatertests met een druk tot 5 bar getest op dichtheid en bij de 
waterstraaltest met een druk tot 10 bar. (IP XK4K)

Test met hogedrukreiniger

In de testopstelling worden de producten getest met een waterdruk tot 120 bar en een 
watertemperatuur van 85 graden Celsius.

Bij deze test wordt de reiniging in een wasstraat of met een hogedrukreiniger 
nagebootst (IP XK9K).
Of de klant het draailicht of de flitslamp met een hogedrukreiniger mag reinigen, 
wordt aangeduid door de IP-beschermingsklasse. Bij draailichten/flitslampen met 
beschermingsklasse IP 9K heeft water dat bij een hogedruk-/stoomstraalreiniging op 
de behuizing wordt gericht, geen schadelijke uitwerking.

Stoftest

Met deze test worden de producten op stofdichtheid getest. Voor alle producten 
wordt ongebrand Portlandcement ingezet als testmedium. De test wordt naar keuze 
uitgevoerd onder realistische bedrijfsomstandigheden of met over- en onderdruk in het 
testobject.

De testresultaten worden o.a. beoordeeld aan de hand van een bepaling van de 
fotometrische waarden voor en na de test (IP 5K). Alleen zo kan HELLA garanderen, 
dat er geen stof in het product binnendringt en de lange levensduur van het product kan 
worden gewaarborgd.

Topkwaliteit uit overtuiging

HELLA biedt langdurige garantie voor een perfecte werking 
en hecht veel waarde aan de tevredenheid van klanten bij het 
inzetten van reserveonderdelen en op het gebied van accessoires 
en verlichting.

De onderneming uit Lippstadt, rijk aan traditie, is partner van 
vooraanstaande autofabrikanten, zodat producten van HELLA 
exact volgens de betreffende toleranties worden gemaakt. 
Daardoor en door de toepassing van zorgvuldig verfijnde 
testmethoden in de productontwikkeling maakt HELLA 
producten, waar je in iedere situatie op kan vertrouwen.
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Meer informatie over de kwaliteitscriteria
van HELLA vindt u op: www.hella.com/quality

Trillingstest

Bij deze test wordt het gedrag van producten op een slecht wegdek gesimuleerd, 
waarbij duidelijk wordt wat de reactie is op bijvoorbeeld gaten in de weg, kasseiwegen, 
steenslag, kiezel, open land en veldweggetjes. Geselecteerde producten, zoals 
aanbouwlampen, doorlopen een speciale rallytestprocedure.

Met de breedbandruistest wordt de mechanische duurbestendigheid getest op de 
verticale en horizontale as. De testfrequentie loopt hierbij van10 tot 1000 hertz. Behalve 
aan de trillingstest worden de producten blootgesteld aan temperatuurwisselingen van 
-40°C tot +80°C. Hiermee wordt onder andere het verouderingsproces van de gebruikte 
kunststof getest. Alle producten worden tot 24 uur lang werkend getest.

Verder wordt bij deze procedures een mechanische schoktest uitgevoerd, waarbij het 
gedrag bij stoten (product in doos tijdens verzending) met een versnelling van 300 tot 
maximaal 500 meter per seconde 2 wordt gesimuleerd.

Dompel- en drukdichtheidstest

Deze test wordt - afhankelijk van de eisen - bij alle lichttechnische producten 
uitgevoerd.

In een dompelbuis wordt een waterdiepte van 1 meter bereikt. In een meer uitgebreide 
testinstallatie kan een diepte van 6 meter worden bereikt. Bovendien wordt in een 
dompelbekken een overdruktest met een druk tot 1,6 bar uitgevoerd.

Alle tests worden uitgevoerd volgens de HELLA-norm 67101 en de wettelijke eisen 
(IP 67).

Warmte-, vocht- en koudetest

Bij temperatuurwisseltests worden HELLA-producten in klimaatkasten met een 
inhoud van 600 tot 1000 liter blootgesteld aan temperatuurschommelingen van -40°C 
tot +100°C. Bovendien worden bedauwings- en verdampingstests uitgevoerd bij een 
luchtvochtigheidsgraad van max. 95% en bij temperaturen tot 80°C. In de zogenoemde 
"shock-kast" wordt de temperatuur razendsnel (met intervallen van max. 6 sec.) 
gewijzigd van -40°C tot +100°Celsius.

Deze tests zijn pure stress voor elk materiaal, zowel voor lampen als voor afzonderlijke 
elektronische componenten. De warmte- en koudetests duren tot wel 48 uur.
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WIST U AL DAT ...

…  de uit de 50-er jaren daterende KL-1 van HELLA de voorvader van de HELLA-

draailichten is?

…  de RTK1 (Rundum-Ton-Kombination) uit 1972 de eerste combinatie was van 

een blauw draailicht en een luidspreker (sirene)?

…  er verschillende "HELLA-

draailichtfamilies" zijn?

Deze herkent u aan hun vergelijkbare 
uiterlijk en verschillende 
technologieniveaus. Een voorbeeld is de 
familie van de KL 700, 7000 en 7000 LED.

…  er HELLA draailichten/flitslampen in 

verschillende kleuren zijn?

Onder andere in oranje, blauw, rood en 
groen.

…  het mogelijk is om bij bepaalde 

HELLA LED-flitslampen het 

waarschuwingssignaal te wijzigen?

Bij de K-LED FO of de K-LED 2.0 kunt 
u bijvoorbeeld uit negen verschillende 
flitsvolgorden kiezen. De programmering 
van de flitsvolgorde is op simpele 
wijze uitvoerbaar en wordt uitvoerig 
beschreven in de montagehandleiding van 
de desbetreffende flitslamp.

RTK1: combinatie van klank en licht
Bouwjaar 1972

KL 700
1. Generatie

KL 7000
2. Generatie

KL 7000 LED
3. Generatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4 en 12 = roterende waarschuwingssignalen 
Oranje = aan 
Wit = uit 
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…  HELLA u een online tool biedt, waarmee u de verschillende signaallampen en 

hun eigenschappen kunt vergelijken? 

Ga hiervoor naar www.hella.com/municipal of www.hella.com/eliver

…  HELLA een uitgebreid assortiment vervangingsonderdelen heeft?

Onder andere lichtkappen in verschillende kleuren, gloeilampen, flitsbuizen, 
aandrijfriemen en nog veel meer.

…  er controle-eenheden zijn? 

Hiermee kan u de goede werking van het draailicht of de flitslamp controleren.

…  HELLA allerlei accessoires voor de verschillende signaallampen biedt?

zoals: opsteeksteunen, statiefhouders, stekkers en stekkerdozen enz.

…  alle HELLA-signaallampen inclusief een uitgebreide montagehandleiding 

worden geleverd?

Deze informeert u over de leveringsomvang, accessoires, benodigde 
montagegereedschappen, bekabeling en nog veel meer.

…  HELLA behalve draailichten/flitslampen ook een breed scala aan 

dakbalkoplossingen voor blauw licht (RTK7) en oranje licht (OWS7) biedt?



MICROSITES

MICROSITE OVERHEIDSDIENSTEN

Uw snelle link naar onze online ervaring

Op de pagina www.hella.com/municipal 
vindt u informatie m.b.t. technologieën, 
highlights, productinformatie, online catalogi en 
contactpersonen.

In het downloadgedeelte vindt u steeds de meest 
actuele productbrochures.
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www.hella.com/eliver

ELIVER. De online vergelijkingstool voor signaallampen, optische 

waarschuwingssystemen, werklampen en aanbouwlampen.

Draailichten, flitslampen en optische waarschuwingssystemen van HELLA zijn een 
ideaal voorbeeld van kwaliteit, handzaamheid, veiligheid en kostenefficiency. Voor 
montage op alle soorten gemeentelijke voertuigen en speciale voertuigen (bijv. 
vuilniswagens, strooivoertuigen, veegmachines etc.) en hulpverleningsvoertuigen vindt 
u bij HELLA het juiste optische waarschuwingssysteem. 

Door voortdurend onderzoek en ontwikkeling, alsmede klantspecifieke oplossingen 
voor kleine en grote series is HELLA de ideale partner voor ministeries, gemeenten 
en particuliere bedrijven. De door HELLA geconstrueerde LED-producten blinken uit 
door het feit dat ze uitstekend bestand zijn tegen trillingen, vuil en water. Bovendien is 
het gebruik van LED-technologie zuinig en milieuvriendelijk (minder CO2-emissie). In 
onze ELIVER-tool voor draailichten, flitslampen en optische waarschuwingssystemen 
kunt u geselecteerde producten in virtuele praktijksituaties vergelijken om voor elke 
toepassing het juiste product te kiezen. Hierbij kunt u gebruikmaken van diverse virtuele 
voertuigen en scenario's. 

Voor elk type landbouwmachine, zoals tractoren of maaidorsers, en voor 
bouwmachines, bosbouwmachines, speciale voertuigen en bestelwagens en trucks 
heeft HELLA de juiste werk- of aanbouwlamp. Vergelijk met de ELIVER-tool onze 
uitmuntende producten en vind voor uw dagelijkse werk de perfecte werklamp of 
aanbouwlamp. Bekijk de lichtverdeling op een veldweg, een weg buiten de bebouwde 
kom of in een off-roadscenario. Bovendien ontvangt u met ELIVER alle belangrijke 
informatie over prestaties en technische gegevens. 

ONLINE TOOLS 

OWS 7-configurator (OWS: Optisch WaarschuwingsSysteem)

Met de nieuwe OWS7-configurator kunt u uw individuele OWS7 samenstellen. Van de 
voertuigkeuze (kleine auto, kleine bestelwagen, grote bestelwagen of takelwagen) via 
de verschillende dakbalkbreedtes tot de individuele lichtmodules. Vanzelfsprekend kunt 
u ook accessoires zoals werklampen, looplichten of Alley Lights kiezen.

Daarna ontvangt u in de preview uw individuele OWS7 en kunt u alle gekozen functies 
testen.

Configureer hier uw individuele OWS 7: 
www.hella.com/ows7 

 www.hella.com/eliver
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HALOGEEN TECHNOLOGIE
IN DRAAILICHTEN EN OPTISCHE WAARSCHUWINGSSYSTEMEN

Kap met speciale optische 
structuur voor een optimale 
lichtverdeling

Dubbele riemaandrijving voor 
hoge bedrijfszekerheid en 
een uiterst rustige loop

Hoogglans opgedampte 
paraboolreflector voor een optimale 
lichtopbrengst

Veercontact

Elektronische motorregeling zorgt 
ervoor dat het draailicht zowel op 
12V als op 24V werkt.

Productvoorbeeld: KL 7000

Productvoorbeeld: OWS 7

Voordelen:

 � Gloeilamp en reflector vormen één roterende eenheid – de 
volledige lichtopbrengst van de halogeen lamp wordt benut, 
zelfs na honderden draaiuren.

 � Optimale lichtopbrengst en homogene spreiding – grote 
reikwijdte en maximale waarschuwingswerking

 � Reflectorsysteem en stabiele lamphouder voor een 
eenvoudige, snelle vervanging van de gloeilamp – geen 
vervuiling of verstelling van de reflector

 � Voordelige productoplossing – lage onderhoudskosten, bijv. 
bij lampvervanging
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Lichtsterkte

Draaihoek Draaihoek

Lichtsterkte

HELLA CONCURRENTIE

HELLA "roterend systeem":

 � Best mogelijke lichtopbrengst
 �  Optimaal gericht licht
 �  Homogene lichtverdeling
 � Zeer hoge lichtsterkte

Voordelen voor de klant: veiligheid en betrouwbaarheid 

Omdat bij HELLA gloeilamp en reflector samen ronddraaien, blijft de 
gloeidraad, ook na vele draaiuren, steeds exact in het brandpunt van de 
paraboolreflector. Dit garandeert een constante, krachtige lichtbundel 
zodat uw collega's steeds veilig kunnen werken. Bij eenvoudigere (lees 
goedkopere) draailichten staat de gloeilamp stil en draait de reflector om 
de gloeilamp heen. Na enige tijd is de uitlijning van de reflector t.o.v. de 
gloeilamp niet meer correct wat strooilicht veroorzaakt en een minder 
krachtige lichtbundel tot gevolg heeft. Het waarschuwend effect van 
dergelijke draailichten is beduidend lager dan bij HELLA draailichten.

Concurrerend systeem met 'staande gloeilamp':

 �  Inefficiënt lichtrendement
 �  Hoge verstrooiingsverliezen
 � Lichtverlies: de lampvoet van de gloeilamp dekt een deel van het 

reflectoroppervlak af zodat minder licht kan opgevangen en weer 
uitgestraald worden. De lichtbundel is duidelijk minder krachtig en het 
waarschuwend effect ligt dan ook gevoelig lager .

 � Geringe lichtsterkte

Gloeilamp en reflector vormen één roterende eenheid Reflector roteert om een stilstaande gloeilamp



XENON TECHNOLOGIE

XENON TECHNOLOGIE
IN FLITSLAMPEN EN OPTISCHE WAARSCHUWINGSSYSTEMEN

Gemakkelijke reiniging door 
gladde lichtkap

Binnenlens met speciale 
optische structuur

Elektronica met zelfdiagnose 
en uitschakeling bij 
onderspanning

HELLA Safety Lock 
Lichtkapvergrendeling

Productvoorbeeld: KLX 7000

Verwisselbare, genormeerde 
xenon flitsbuis X1 met 
insteekvoet

Verwisselbare servicemodule 
met elektronica en fitting

Metalen behuizing voldoet aan 
zeer hoge EMC-eisen 

EMC-afschermingskorf

Microcontrollergestuurde 
flitsfrequentie

Productvoorbeeld: OWS-X

Voordelen:

 � Zeer snelle toename van de lichtsterkte – onmiddellijk 
waarneembaar

 � Dubbel flitssignaal – intensieve waarschuwingswerking 
ruimschoots boven de wettelijke vereisten

 � Optimale waarschuwingswerking ook bij daglicht – zelfs in 
direct zonlicht

 � Zeer hoge trillingsvastheid – geschikt voor trillingsintensieve 
toepassingen

 � Geen bewegende onderdelen – geen mechanische slijtage, 
geluidsarme werking

 � Geringe stroomopname – ideale oplossing voor langdurig 
gebruik
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HELLA CONCURRENTIE

HELLA-systeem:

 � Homogene en ruime lichtuitstraling. Door het gebruik van een grote 
binnenlens met speciale optische structuur is de lichtflits maximaal 
waarneembaar door andere verkeersdeelnemers.

 � Zeer snelle toename van de lichtsterkte
 � Signaal direct waarneembaar
 � Hoge piekwaarden 

(lichtwaarden ruimschoots boven de wettelijke vereisten)

Voordelen voor de klant: veiligheid en betrouwbaarheid

HELLA-producten zorgen door een optimale en zeer intensieve 
waarschuwende werking voor een maximale veiligheid van de inzittenden 
van het voertuig zelf en ook van andere weggebruikers. Dit wordt bereikt 
door de korte reactietijden en optimale lichtverdeling en -sterkte. Bovendien 
zijn onze producten door hun hoogwaardige afwerking en stabiliteit 
bijzonder betrouwbaar – hun lange levensduur bewijst het!

Concurrerend systeem:

 � Niet-homogene en geringe lichtuitstraling
 � Matige toename van de lichtsterkte
 � Onscherpe waarneming van voor- en naflits van het dubbelflitssignaal
 � Doordat de lichtflits minder krachtig is, is het waarschuwend effect van 

de flitslamp beduidend lager.

Lichtsterkte

Tijd Tijd

Lichtsterkte

Hoogwaardig vormgegeven binnenlens, en afschermkorf en metalen 
behuizing voor een zeer hoge EMC-bescherming. (Voor meer uitleg over 
EMC, zie blz.8)

Eenvoudige binnenlens, weinig maatregelen voor EMC-bescherming. (Voor 
meer uitleg over EMC, zie blz.8)



LED TECHNOLOGIE

LED-VERLICHTING TECHNOLOGIE
IN ZWAAILICHTEN 

Voordelen:

 � Zeer lange levensduur – maximale betrouwbaarheid
 � Ongevoelig voor trillingen en schokken – ideaal voor 

trillingsintensieve toepassingen
 � Gering stroomverbruik – ideaal voor langdurig gebruik
 � Intelligente elektronica – verscheidene flitsfrequenties 

programmeerbaar
 � Extreem korte reactietijden – optimaal veiligheidseffect
 � Modern ontwerp

Productvoorbeeld: OWS 7

Productvoorbeeld: KL 7000 LED 

Uitstekend 
thermomanagement 

Gemakkelijke reiniging door 
gladde lichtkap

Schelpvormige 
reflectoren 
voor optimale 
lichtopbrengst en 
-verdeling 

Hoogwaardige LED's

Beveiliging tegen 
overspanning / 
omgekeerde polariteit

Tantaliumcondensator voor 
extreem lange levensduur
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HELLA CONCURRENTIE

HELLA "flitssysteem":

 � Intensieve waarneming door dubbelflits
 � Waarschuwende werking 360°
 � Steil oplopende lichtsterkte
 � Signaal direct waarneembaar
 � Intensieve lichtkleur
 � Toepassing van hoogwaardige LED's
 � Beveiliging tegen overspanning en polariteitsomkering
 � Superieur thermomanagement
 � Tantaliumcondensatoren staan borg voor een extreem lange levensduur

Voordelen voor de klant: veiligheid en betrouwbaarheid

HELLA-producten zorgen door een optimale en zeer intensieve 
waarschuwende werking voor een maximale veiligheid van de inzittenden 
van het voertuig zelf en ook van andere weggebruikers. Dit wordt bereikt 
door de korte reactietijden en optimale lichtverdeling en -sterkte. Bovendien 
zijn onze producten door hun hoogwaardige afwerking en stabiliteit 
bijzonder betrouwbaar – hun lange levensduur bewijst het!

Concurrerend systeem:

 � Lichtwaarneming ongelijkmatig 
 � Waarschuwende werking 360°
 � Lichtwaarden deels geringer
 � Signaal direct waarneembaar
 � Heldere lichtkleur
 � Deels met LED's van geringe kwaliteit
 � Beveiliging tegen overspanning en polariteitsomkering
 � Deels zonder themomanagement
 � Elektrolytische condensatoren = kortere levensduur

Flitsfunctie

Li
ch

ts
te

rk
te

Tijd
Intensieve waarneming door dubbelflits, waarschuwende werking 360°, 
steil oplopende lichtsterkte, signaal direct waarneembaar.



OPTISCHE WAARSCHUWINGSSYSTEMEN

MODULES OWS7

Modulariteit van de basisuitvoering tot maximaal uitgeruste uitvoering.

 �  Geschikt voor elk toepassingsdoel

 �  Behuizingsbreedten van 900 tot 2000 mm in stappen 
van 100mm

 �  12V of 24V

Hoofdsignaallampen Alley lights Werklamp (ASW) Alarmknippe

 �  LED KL-LM 2: 360 ° module, flitsend waarschuwingssignaal, High Power 
LED's in halve cirkel geplaatst

 � LED KL-LM 4: als LED KL-LM 2 module, roterend waarschuwingssignaal
 

 �  LED-KL-LR 2: flitsmodule, reflector gootvormig, signaal naar keuze 
afzonderlijk voor en achter schakelbaar

 
 � KL-ER: klassiek halogeen draailichtmodule

 �  Met 4 LEDs

 �  Intensieve zijdelingse verlichting 
van de directe omgeving

 �  12V-versie 
met H9 gloeilampen

 �  24V-versie 
met H3 gloeilampen

 �  Ook met LED-technologie 
leverbaar

 �  Montage met meerdere 
werklampen mogelijk

 �  Naar voren, of na

 �  Krachtige LED-m

 �  Synchronisatie m
waarschuwingsla
(alarmknipperlich
van ZSE mogelijk

 �  Voor montage on
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rlichten Looplicht:
LED Signal Bar (LSB)

Lichtkappen
(afhankelijk van lichtmodule) Centrale panelen

ar achteren

odule

et de 
ampen 
hten) bij gebruik 

der de lichtkap

 �  Geïntegreerd, oranje looplicht voor 
waarschuwing en beveiliging naar 
achter

 �  Verkeersbeïnvloeding door 
verschillende looprichtingen van het 
signaal

 �  Dag-/nachtmodus via bedieningsunit 
schakelbaar

 �  Neem bij het gebruik de 
landspecifieke voorschriften in acht

 �  Transparant
 �  Oranje

 �  Melkachtig wit
 �  Transparant oranje
 �   Transparant helder

Vanaf een breedte van 1.200mm worden voor het koppelen van de panelen 
scheidingselementen aangebracht. 

Stel hier uw individuele OWS 7 samen:
www.hella.com/ows7 
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ANTWOORD OP TECHNISCHE VRAGEN

Welke kabeldiameter dien ik te gebruiken bij het aansluiten van een signaallamp?

De kabeldiameter kan afhankelijk van de signaallamp verschillend uitvallen, maar 
bedraagt doorgaans 1,5mm² of 2,5mm². Baseer de kabeldiameter voor uw signaallamp 
altijd op de meegeleverde montagehandleiding.

Waarin verschillen de lichtkapmaterialen PMMA en polycarbonaat van elkaar?

PMMA
+ Hoge UV-bestendigheid
- Geringere slagvastheid

 � Optimaal voor toepassingen waarbij de signaallamp zelden mechanisch wordt 
beschadigd (bijv. op een truck)

Polycarbonaat
+ Hoge slagvastheid
- Geringere UV-bestendigheid

 � Optimaal voor toepassingen waarbij de signaallamp door takken of vergelijkbare 
voorwerpen kan worden beschadigd (landbouw-/bouwmachines)

Wat zegt de GGVSE / ADR?

De GGVSE (Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn: verordening inzake 
vervoer van gevaarlĳke stoffen over de weg en per spoor) regelt het nationale en 
grensoverschrijdende transport van gevaarlijke goederen (van en naar lidstaten van 
de Europese Unie) voor het weg- en spoortransport. Bij transporten van gevaarlijke 
goederen moet erop worden gelet dat er alleen wordt gebruik gemaakt van 
signaallampen die voor dergelijke transporten zijn goedgekeurd. Deze signaallampen 
voldoen aan speciale keuringseisen waarmee een veilig gebruik bij transporten van 
gevaarlijke goederen kan worden gegarandeerd. De nieuwe HELLA KL 7000 LED 
voldoet bijvoorbeeld aan deze eisen.

Lumen (lm) Candela (cd)

Lux (lx) Kleurtemperaturen

6500 k

2700 k

Candela (cd)

Af
st

an
d 

(r)

Wat betekenen Watt, Kelvin, Lux en 

Lumen en Candela?

Watt (W): meeteenheid voor elektrisch 
vermogen
Kelvin (K): eenheid voor de 
kleurtemperatuur
Lumen (lm): eenheid voor de lichtstroom 
(de totale hoeveelheid licht uitgestraald 
door de lichtbron in alle richtingen)
Candela (cd): eenheid voor dat deel 
van de lichtstroom dat in één bepaalde 
richting wordt uitgestraald
Lux (lx): eenheid van de 
verlichtingssterkte. De verlichtingssterkte 
geeft aan hoeveel lichtstroom op een 
bepaald oppervlak valt.
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Zijn er wettelijke voorschriften voor het gebruik van 

werklampen?

Er zijn geen speciale voorschriften voor de goedkeuring, omdat 
werklampen tijdens het rijden alleen buiten de openbare weg 
mogen worden gebruikt.

Op welke voertuigen mogen werklampen gemonteerd 

worden?

Werklampen mogen op elk willekeurig voertuig worden 
gemonteerd.

Mag ik werklampen ook op de openbare weg gebruiken?

Ja, wanneer het voertuig stil staat (bijv. bij het laden en lossen). 
Uitzondering: voertuigen die dienen voor de aanleg, het 
onderhoud en de reiniging van wegen of voor de vuilnisafvoer, 
wanneer het rijden deel uitmaakt van de werkpocedure. 
Werklampen mogen slechts dan worden ingeschakeld wanneer 
deze andere verkeersdeelnemers niet verblinden.

Kunnen ook andere lampen als werklampen worden 

gebruikt?

Voor de voertuigverlichting zijn afhankelijk van het 
toepassingsgebied specifieke lampen ontwikkeld, elk met een 
eigen lichtverdeling: dimlicht, grootlicht, verstralers, mist- en 
werklampen. Voor de verlichting van de werkplek zorgen 
alleen werklampen voor een correcte lichtverdeling. Een goede 
werklamp wordt gekenmerkt door een homogene verlichting 
van een zo groot mogelijk oppervlak en een zachte overgang bij 
de randen. (zie afb. 1)

Mag ik werklampen op de openbare weg inschakelen bij 

mist?

Nee. Werklampen mogen niet tijdens het rijden op de openbare 
weg worden gebruikt.

Afb. 1

Mistlicht WerklampDimlicht Grootlicht

Mag ik een werklamp als achteruitrijlamp gebruiken?

Alleen indien de werklamp gekeurd werd als achteruitrijlamp. De 
lamp krijgt dan het 00AR-keurmerk. HELLA biedt van meerdere 
werklampenmodellen ook een achteruitrijlampvariant aan: Ultra 
Beam, Power Beam 1000 (LED), ECO21.

Wat betekenen GGVSEB en ADR?

GGVSEB (voorheen GGVS) is de Duitse afkorting voor de 
verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over 
de weg, het spoor en de binnenwateren. Deze verordening 
geeft uitvoering aan de Richtlijn 2008/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake het 
vervoer van gevaarlijke goederen in het binnenland. Dergelijke 
gemarkeerde werklampen zijn goedgekeurd voor de montage 
op transportvoertuigen die moeten voldoen aan de bepalingen 
van de GGVSEB / ADR.

Verdubbelt de lichtopbrengst bij werklampen met twee 

gloeilampen?

De lichtopbrengst is afhankelijk van de lichtbron, de reflector 
en de optische structuur van het afdekglas. Twee gloeilampen 
betekenen dus meer lichtopbrengst.

Wat zijn de verschillen tussen de drie verschillende 

lichtverdelingen?

Verreikende verlichting: 
veeleer een smalle lichtbundel (ca. 12-15° naar links en rechts), 
reikwijdte 40m tot 150m (afhankelijk van de montagehoogte en 
hellingshoek van de lamp).

Nabijverlichting: 
ontworpen om het terrein in de directe omgeving van het 
voertuig te verlichten, reikwijdte ca. 20m tot 40m, brede 
lichtbundel.

Terreinverlichting: 
combinatie van nabije en verreikende verlichting, kan ook als 
omgevingsverlichting of offroad-verlichting worden aangeduid.
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Lage montagepositie Hoge montagepositie 

Afb. 2 Afb. 3

Waarom is de montagehoogte van een werklamp belangrijk?

De montagehoogte beïnvloedt het lichtbeeld. Voor de 
lichtdiagrammen in de catalogus is uitgegaan van een uniforme 
montagehoogte van 2,5m. (Afb. 2 en 3)

Kan ik een werklamp voor staande montage ook hangend 

gebruiken?

Dit mag alleen wanneer dit in de artikelbeschrijving of 
montagehandleiding zo is vermeld. Alleen in dat geval wordt 
optimale verlichting geboden en blijft de lamp beschermd tegen 
vochtindringing.

Wanneer zijn er staande en hangende uitvoeringen van een 

werklamp?

Als de lichtverdeling niet symmetrisch is, zijn er eigen varianten 
voor de hangende montage. Of een werklamp voor hangende 
montage geschikt is, kan in de HELLA producttekst of de 
montagehandleiding worden opgezocht.

Wat is de levensduur van een LED-werklamp van HELLA?

De levensduur wordt niet alleen bepaald door de levensduur van 
de LED zelf maar ook door de constructie en de kwaliteit van de 
overige componenten van de werklamp en van externe factoren 
zoals trillingen, zoutbelasting, temperatuur, enz. De levensduur 
van de LED zelf is zeer hoog, deze daalt echter onder invloed van 
de temperatuur. 

De lichteenheid van HELLA high performance LED-werklampen 
is zo ontworpen dat na 60.000 uur nog steeds 70% van de 
oorspronkelijke lichtopbrengst wordt geboden. (Bij 'Low Power 
LED-werklampen', zoals de Flat Beam LED, is deze waarde na 
10.000 uur bereikt.)

Heb ik een extra relais nodig bij het monteren van een LED-

werklamp?

Vooral bij LED-eenheden met hogere vermogens is een 
dergelijke beveiliging nodig. Meer informatie hierover is te 
vinden in de montagehandleiding bij de desbetreffende HELLA 
LED-werklamp.

Mag ik werklampen tegelijk met andere lampen schakelen 

(bijv. verstralers en werklampen)?

Nee. Werklampen moeten onafhankelijk van alle andere lampen 
of overige verlichting kunnen worden ingeschakeld.

Heb ik een extra relais nodig bij montage van een xenon 

werklamp?

Ja, omdat de stroom noodzakelijk voor het ontsteken van de 
lichtboog heel tijdelijk pieken van 20A (bij 12V), resp. 10A (bij 
24V) bereikt, is een zekering (15A voor 12V-systemen, 7,5A voor 
24V-systemen) nodig.

Welke kabeldiameter heb ik nodig bij een xenon werklamp?

Het is belangrijk dat er kabels met een toereikende diameter 
worden gebruikt. De aanbeveling is een kabel van 2,5mm² en 
een maximale lengte van 5m.

Welke stekkervarianten zijn er?

Voor de elektrische aansluiting biedt HELLA verschillende 
stekkersystemen aan. De stekker kan in de behuizing 
geïntegreerd zijn, of aan een kabel gemonteerd (AMP/Deutsch) 
of afhankelijk zijn van het gloeilamptype (bijv. H9/HB3). De 
meeste Deutsch-stekkers en contrastekkers voor H9/HB3 
gloeilampen die in de automobielsector worden gebruikt, zijn 
niet overal in de handel verkrijgbaar. HELLA biedt daarom 
verloopkabels aan waarmee een eenvoudige elektrische 
aansluiting mogelijk is.
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Wat betekent Heavy Duty?

De term Heavy Duty wordt gebruikt als aanduiding dat de 
werklamp bestand is tegen bijzonder zware belastingen. 
Heavy Duty werklampen zijn, bovenop de al hoge standaard 
kwalificaties, nog eens uitgerust met extra versterkte beugels of 
trillingsdempers en zijn daardoor bestand tegen nog zwaardere 
omstandigheden dan normale werklampen.

Waarom zijn LED-werklampen van HELLA 

trillingsbestendig?

LED's zijn halfgeleidermodules en hebben daarom geen 
breekbare gloeidraad. Daarom zijn deze absoluut stoot- en 
trillingsbestendig, wat ook onder extreme omstandigheden een 
optimale verlichting garandeert.

Waarom worden alle LED- en xenon-werklampen van HELLA 

uitgerust met RVS-beugels?

Bij HELLA werklampen worden in het algemeen alleen 
hoogwaardige materialen toegepast. Vooral de LED- en xenon-
werklampen uit het topsegment gaan nog een stap verder dan 
de reeds hoge standaardeisen. Roestvrij stalen A4-beugels 
voorkomen corrosie en dragen bij aan de lange levensduur van 
deze producten.
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ACHTERUITRIJLICHT

Sinds juli 2006 geldt een nieuwe wet m.b.t. de verlichting bij 
nieuw gekeurde bedrijfswagens en trailers (wettelijke regelingen 
gelden ook voor het ombouwen of achteraf monteren)

In totaal zijn vier achteruitrijlichten toegestaan: 
Twee achteruitrijlichten aan de achterkant en één achteruitrijlicht 
aan elke zijkant. Dit is de oplossing voor een optimale verlichting 
bij het achteruit manoeuvreren.

De wetgever staat in Duitsland vanaf juli 2006 in totaal vier 

achteruitrijlichten toe: 

-  Twee extra achteruitrijlichten aan de achterzijde bij 
bedrijfswagens, bussen en trailers met een lengte van meer 
dan 6 m. 

-  Extra achteruitrijlicht aan elke zijkant bij bedrijfswagens, 
bussen en trailers met een lengte van meer dan 6 m. 

-  Verboden zijn aan de achterzijde gemonteerde mistlampen 
evenals het gebruik van werklampen als achteruitrijlichten.

Per voertuig en aanhanger mogen maximaal 4 werkende 

achteruitrijlichten zijn gemonteerd.

Meer informatie over HELLA werklampen is te vinden in de nieuwe brochure en op 
www.hella.com/worklights

Legenda:

Extra achteruitrijlichten 
(achterkant of zijkant)

Standaard achteruitrijlicht

Variant A: Twee extra achteruitrijlichten aan de achterkant.

Variant B: Een extra achteruitrijlicht aan elke zijkant.

Variant C:   Twee extra achteruitrijlichten aan de achterkant, 
plus één extra achteruitrijlicht aan elke zijkant.
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