
* Farklı araç önlerine montaj edilebilecek 2 versiyon.
LEDayLine 15: Montaj bölgesinde 15° eğelemeli araçlar için uygundur. 
LEDayLine 30: Montaj bölgesinde 30° eğelemeli araçlar için uygundur.

Park lambalı gündüz sürüş farları LEDayLine 15 
ve LEDayLine 30

 ➔ Yatay montaj için park lambalı gündüz farları
 ➔ Çok kompakt yapı şekli – kıvrımlı tamponlar için uygun*
 ➔ Bakım gerektirmeyen LED'ler sayesinde "Fit and Forget" çözümü

KISA BİLGİLER

ÜRÜN AVANTAJLARI
LEDayLine 15 ve 30 gündüz farları düşük yapı derinliği, kolay 
montaj ve düşük enerji tüketimi ile dikkat çekmektedir. Montaj 
çerçevelerinin aracın önüne tespitlenmesinden sonra gündüz 
farları montaj çerçevesinin tutma tertibatına kolayca "yerleştirilir".

Yeni LEDayLine gündüz farları, aracınızın görünürlüğünü arttırarak 
güvenliğinizi iyileştirir. Diğer sürücüler aracınızın uzaklığını 
daha kolay tahmin edebilir ve daha hızlı tepki verebilir. Hareket 
eden, duran ve dönen araçlar arasındaki fark büyük ölçüde 
belirginleşmektedir. Bu sayede kavşaklarda meydana gelen 
kazalar da büyük ölçüde azalmaktadır.



BOYUTLAR VE MONTAJ AÇISI

 ➔ Aydınlatma modülleri ayrı
 ➔ Sağ/sol tutucu set olarak mevcut
 ➔ Kumanda cihazı ve bağlantı hattı set olarak mevcut

TESLİMAT KAPSAMI

 ➔ Yatay montaj için
 ➔ Gündüz farı başına 8 LED
 ➔ Farklı araç önlerine yatay olarak montaj edilebilecek  

2 versiyon. 
LEDayLine 15: Montaj bölgesinde 15° eğelemeli araçlar  
için uygundur. 
LEDayLine 30: Montaj bölgesinde 30° eğelemeli araçlar  
için uygundur.

 ➔ 12 V ve 24 V sürümleri mevcut
 ➔ Güç çekişi: 2 W
 ➔ ECE ve SAE kontrolü yapılmış

TEKNİK VERİLER

LEDayLine 15 LEDayLine 30

15° 30°

LEDayLine 30 montaj açısı

TASARIM ÖRNEĞİ 15°

LEDayLine 15 montaj açısı



PROGRAMA GENEL BAKIŞ

MONTAJ TALİMATLARI

Yasa koyucu farklı montaj varyantlarına izin vermektedir. Ancak, uyulması gereken mesafeler ve huzme açısı belirlenmiştir.

 ➔ * Park lambası olarak kullanımda maks. montaj yüksekliği 350 mm ve dışarıdan maks. mesafe 400 mm olmalıdır.
 ➔ ** Genişliği < 1.300 mm olan araçlarda mesafe min. 400 mm olmalıdır.
 ➔ Gündüz farının pozisyon lambası olarak kullanılmasında ECE-R 48 gereğince standart pozisyon lambası devamlı olarak söndürülmek zorundadır.
 ➔ Diğer yasal bilgiler ve montaj talimatları konusunda internet üzerinden veya kalifiye bir servisten bilgi edinebilirsiniz.
 ➔ Ayrıntılı bilgileri ilgili montaj kılavuzunda bulabilirsiniz.

min. = minimum mesafe
maks. = maksimum mesafe

maks.  
1.500 mm

min. 600 mm**

min.  
250 mm*

maks.  
1.500 mm

min. 600 mm**

min.  
250 mm*

Ürün resmi Açıklama Ürün numaraları

LEDayLine 15

Aydınlatma modülü Tutucu

Montaj bölgesinde 15° eğelemeli araçlar için uygundur.

Aydınlatma modülü gündüz farı / park lambası 12 V 2PT 980 860-001

Aydınlatma modülü gündüz farı / park lambası 24 V 2PT 980 860-501

Tutucu (sağ/sol set) 8HG 980 864-101

LEDayLine 30

Aydınlatma modülü Tutucu

Montaj bölgesinde 30° eğelemeli araçlar için uygundur.

Aydınlatma modülü gündüz farı / park lambası 12 V 2PT 980 850-001

Aydınlatma modülü gündüz farı / park lambası 24 V 2PT 980 850-501

Tutucu (sağ/sol set) 8HG 980 854-101

Kumanda cihazı

12 V bağlantı kablosu 8KA 959 186-801

24 V bağlantı kablosu 8KA 959 186-811



Daha fazla bilgi için:
www.hella.de/dynaview
www.daytime-running-light.com

Satış ve ayrıntılı bilgi için,

İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Tic. A.Ş.
Akın Plaza, Halide Edip Adıvar Mah.
Darülaceze Caddesi No:3/2 34382 Şişli – İstanbul 
Tel.:  +90 (212) 314 20 00  Faks:  +90 (212) 314 20 01
intermobil@intermobil.com.tr  www.intermobil.com.tr 
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