PRODUCT-INFO

LED-achteruitrijlampen
Repulse en Repulse Pro
PRODUCTKENMERKEN
Innovatief design, top functionaliteit en optimale flexibiliteit
De nieuwe LED-achteruitrijlampen Repulse en Repulse Pro werden speciaal ontworpen voor gebruik als extra achteruitrijfunctie.
Het bijzondere eraan is de uitermate brede lichtverspreiding, waardoor onverlichte plaatsen achter en naast het voertuig worden
vermeden. Dit lichtvermogen is ondergebracht in een gestroomlijnd ontwerp met diverse montagemogelijkheden om de best mogelijke flexibiliteit te garanderen.

Flexibele montagemogelijkheden door staande en hangende montage en montage op
de achterzijde
Uitermate brede lichtverspreiding om donkere plaatsen achter
en naast het voertuig te verlichten
Slagvast lensmateriaal van grilamide
Voldoet aan IP 6K9K en HELLA norm 67101 en is dus beschermd tegen
hogedruk stoomstraalreiniging
ADR-gecertificeerd voor het transport van gevaarlijke stoffen

LED-VERLICHTINGSTECHNOLOGIE
Als innovatieleider voor de eerste uitrusting in de automobielindustrie stelt HELLA normen:
Extreem laag energieverbruik
Door de combinatie van efficiënte lichtdioden (LED’s) en precisie-optiek bereiken de HELLA lichten de wettelijk voorgeschreven
lichtverdeling – en dat met 85% minder energieverbruik dan
gloeilampverlichting!

Lampjes hoeven niet meer vervangen te worden, geen onderhoud en extreem lange bedrijfsduur door het optimale thermomanagement.
Ter verlenging van de levensduur van de verlichting zijn de inbouwdelen volgens temperatuur gerangschikt. Bij extreem hoge
temperaturen wordt daardoor oververhitting van de LED’s voorkomen. Dit thermomanagement leidt tot een maximale levensduur. De levensduur van de LEDs komt overeen met de levensduur van het voertuig (afhankelijk van de bedrijfstemperatuur).

MODERNSTE PRODUCTIETECHNIEK
Kwaliteit uit overtuiging
Wij werken dagelijks aan onze processen en technologieën. De
constante evolutie van onze productieprocessen en productiemethoden staat hiervoor blijvend garant. Onze fundamentele opvatting over kwaliteit wordt weerspiegeld in de normen van HELLA.
Daardoor wordt deze aanspraak op elk product toegepast.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Procesveiligheid
De geïntegreerde productie garandeert een zeer hoog kwaliteitsniveau met betrekking tot hoge dichtheid en nul-fouten-percentage. Onze normen gelden voor heel het productieproces. Onze
ervaring bewijst: “enkel wie grip heeft op zijn processen, kan
constant hoge prestaties leveren”.

TECHNISCHE DETAILS
Technische gegevens

Maatschets

Bedrijfsspanning

Multivolt 9 – 32 V

Stroomverbruik

~ 400 mA

Verbruik

5 W bij 12 V
12 W bij 24 V

Functies

Extra LED-achteruitrijlamp

Aantal LED’s

1 LED of 3 LED’s

Afmetingen

109,7 x 109,7 x 47,5 mm (l x h x b)

Bedrijfstemperatuur

- 40 °C tot + 80 °C

Contactaansluiting

• 2-pol. AMP-SUPERSEAL-connector
met aansluitkabel van 2.000 mm
• 2-pol. EasyConn-connector (90° haaks)
met aansluitkabel van 1.000 mm
• Platte 6,3 mm stekkerhulzen
met aansluitkabel van 3.500 mm
• Amphenol DT-Stecker AT04-2P mit
500 mm Leitung

Montage

Staand, hangend of op de achterkant te monteren

Beschermingsklasse

IP 6K9K

EMV-klasse

3

Specificatie

HN 67101 klasse 5.1

Zekering

Geïntegreerde beveiliging tegen kortsluiting

Ompoolbeveiliging

ja

Lichtverdeling

LED-achteruitrijlichten, Repulse (1 LED)

LED-achteruitrijlichten, Repulse Pro (3 LED’s)

Brede lichtkegel met optimale verlichting voor betere zichtbaarheid van obstakels
achter en naast de trailer.

Extreem brede lichtkegel achter en naast het voertuig met uitstekende verlichting.

Verlichtingsvergelijking

Verlichting zonder extra achteruitrijlichten

Verlichting met extra achteruitrijlichten

PROGRAMMAOVERZICHT

Amphenol
AT04-2P

Amphenol
AT04-2P

Artikelnummer

Uitvoering

Beschrijving

2ZR 012 456-001
2ZR 012 456-007

Repulse
1 LED

2-pol. AMP-SUPERSEAL-connector
met aansluitkabel van 2.000 mm

1
24

2ZR 012 456-011
2ZR 012 456-017

Repulse
1 LED

2-pol. EasyConn-connector (90° haaks)
met aansluitkabel van 1.000 mm

1
24

2ZR 012 456-021
2ZR 012 456-027

Repulse
1 LED

Platte 6,3 mm stekkerhulzen
met aansluitkabel van 3.500 mm

1
24

2ZR 012 456-031
2ZR 012 456-037

Repulse
1 LED

Amphenol DT-connector AT04-2P met kabel van
500 mm

1
24

2ZR 012 456-201
2ZR 012 456-207

Repulse Pro
3 LED’s

2-pol. AMP-SUPERSEAL-connector
met aansluitkabel van 2.000 mm

1
24

2ZR 012 456-211
2ZR 012 456-217

Repulse Pro
3 LED’s

2-pol. EasyConn-connector (90° haaks)
met aansluitkabel van 1.000 mm

1
24

2ZR 012 456-221
2ZR 012 456-227

Repulse Pro
3 LED’s

Platte 6,3 mm stekkerhulzen
met aansluitkabel van 3.500 mm

1
24

2ZR 012 456-231
2ZR 012 456-237

Repulse Pro
3 LED’s

Amphenol DT-connector AT04-2P met kabel van
500 mm

1
24

HOMOLOGATIE-OVERZICHT EN MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Variant A: twee extra achteruitrijlampen aan de achterkant.
Variant B: telkens een extra koplamp per kant (manoeuvreerlicht).
Variant C: twee extra achteruitrijlampen aan de achterkant en steeds een extra achteruitrijlamp aan de zijkant.

VPE
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Connectoraansluiting

