
LEDayFlex II, köşeli
Pozisyon lambalı modüler LED gündüz farları seti

KISA BİLGİLER

ÜRÜN AVANTAJLARI
 ➔ Tip testi yapılmış montaj konumları çerçevesinde araç 

konturuna uyumluluk.
 ➔ Modüllerin aşırı yassı montaj derinliği 
 ➔ LED Power ile kombinalı modern tasarım
 ➔ Yaklaşık H7 akkor lamba olarak 30 kat fazla yaşam süresi
 ➔ En iyi ışık gücü için üstün performanslı LEDler
 ➔ Kontak çalışırken otomatik olarak yanar.
 ➔ Gündüz ışığı sayesinde trafikte optimum tanınabilirlik
 ➔ Gündüz farlarının özel sinyal resmi gündüz trafikte normal bir 

kısa huzmeli ışığa göre daha iyi fark edilebilmektedir ve böylece 
kaza riski de azaltılmaktadır.

 ➔ Normal aydınlatma sistemi korunur*
 ➔ Daha fazla yakıt tüketimi yoktur*
 ➔ Atık gaz emisyonu azalır* 

* kısa huzmeli ışıkla sürüşe kıyasla

Köşe modüllü ön özel aydınlatma tasarımı. Esnek bir biçimde 
birbirine bağlanan dik köşeli modül sistem, araç anahatlarındaki 
çerçeveye çok yönlü ve tip kontrollü montaj sayesinde birçok 
tasarım olanağına imkan tanıyor. Her bir modül dikdörtgen 
biçime ve yaklaşık 19 mm x 42 mm büyüklüğe sahiptir. Her bir 
modül iki adet yüksek performanslı LED'e sahiptir. Işık dağılımı 
entegre edilmiş bir optik üzerinden sağlanır. Modül zinciri ve 
gerekli kumanda cihazı ayrıca sunulur.



ÖLÇÜLER VE TASARIM ÖRNEĞİ

 ➔ 5 ya da 6 modüllü modül zinciri ayrıca sunulur.
 ➔ Sabitleme vidalı tutucu 10 veya 12 tutuculu setler olarak 

mevcuttur.
 ➔ Kumanda cihazı ve bağlantı hattı set olarak mevcuttur.

TESLİMAT KAPSAMI

 ➔ Işık kaynağı:En iyi ışık gücü için üstün performanslı LED'ler,  
güç çekişi yaklaşık 3,6 W (6 modül) 

 ➔ Balo uzunluğu: yaklaşık 80 mm tekli modüller arasında 
 ➔ Bağlantı: Ayrı tutucu üzerinden (lamba modülü başına 1 

tutucu, tutucuların her biri 2 adet sabitleme vidası ile sabitlenir, 
tekli modüller yerleştirilir. )

 ➔ Gerilim: 12 V / 24 V* 
 ➔ Tip testi: ECE  / SAE

TEKNİK VERİLER

Tasarım örneği

Vida bağlantısı için tutucu üst tarafta Vida bağlantısı için tutucu arkaya doğru Montaj tutucusu



PROGRAMA GENEL BAKIŞ

*  24 V işletme için lütfen montaj talimatlarındaki gereksinimleri dikkate alın: Lambalar bir sıra halinde dizilir. Bunun için her iki ürünün birlikte sipariş edilmesi gerekir!

Ürün resmi Açıklama Ürün numaraları

5 adet lamba modüllü modül zinciri

Gündüz sürüş farı / pozisyon lambası, 12 V 2PT 980 789-051

Gündüz sürüş farı / pozisyon lambası, 24 V 2PT 980 789-051*
2PT 980 789-061*

Modül zinciri için gerekli aksesuarlar

12 V kumanda cihazı ile bağlantı kablosu 8KA 959 186-901

24 V kumanda cihazı ile bağlantı kablosu 8KA 959 186-911

6 adet lamba modüllü modül zinciri

Gündüz sürüş farı / pozisyon lambası, 12 V 2PT 980 789-251

Gündüz sürüş farı / pozisyon lambası, 24 V 2PT 980 789-251*
2PT 980 789-261*

Modül zinciri için gerekli aksesuarlar

12 V kumanda cihazı ile bağlantı kablosu 8KA 959 186-901

24 V kumanda cihazı ile bağlantı kablosu 8KA 959 186-911

Vida bağlantısı için tutucu üst tarafta

Set 10 tutucu 8HG 980 797-801

Set 12 tutucu 8HG 980 797-811

Vida bağlantısı için tutucu arkaya doğru

Set 10 tutucu 8HG 980 793-801

Set 12 tutucu 8HG 980 793-811

Montaj tutucusu

Set 10 tutucu (5 adet lamba modüllü modül zinciri) 8HG 980 795-801

Set 12 tutucu (6 adet lamba modüllü modül zinciri) 8HG 980 795-811
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MONTAJ TALİMATLARI

Trafikte gündüz sürüş farı belirgin bir emniyet avantajı sunar 
ve ağır yaralanmalı kazaları % 58 oranında önler*. LEDayFlex'li 
taşıtınız başka trafik katılımcıları tarafından daha erken ve daha 
iyi fark edilir.  

* SWOV-Institute for Road Safety Research'in etüdü AB emriyle.

min. 600 mm**

maks.  
1.500 mm min.  

250 mm*

maks.  
1.500 mm

min. 600 mm**

min.  
250 mm*

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

 ➔ *  Park lambası olarak kullanımda asgari montaj yüksekliği 350 mm ve dışarıdan azami mesafe 400 mm olmalıdır.
 ➔ **  Genişliği < 1.300 mm olan araçlarda mesafe en az 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 İnternet üzerinden veya kalifiye bir servisten bilgi edinebilirsiniz.
 ➔ Ayrıntılı bilgileri ilgili montaj kılavuzunda bulabilirsiniz.

min. = minimum mesafe
maks. = maksimum mesafe


