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LED yan işaretleme, pozisyon ve gabari lambası (009 226-…) 
ve aynı dış hatlara sahip kedi gözü

 ➔ 12 ve 24 Volt'luk uygulamalar için
 ➔ Yatay ve dikey montaj için
 ➔ LED sayesinde yüksek işletim güvenliği

KISA BİLGİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Arızalanmaya karşı korumalı, „Fit & Forget“ felsefesine 
dayalı 
LED teknolojisi güvenilirlik ve titreşimlere karşı koruma 
konusunda üstün kalite. Bu sayede lambaların çok uzun bir 
kullanım ömrüne sahip olması sağlanıyor.

LED teknolojisine geçiş 
Ürün programı artık LED sürümleri ve benzer kedi gözlerini 
içerecek şekilde genişletildi. Yapı, pazarda satılan ampuller ile 
uyumlu olacak şekilde uyarlandı. Herhangi bir sorunla 
kaşılaşmadan bu LED sürümlerine geçiş yapabilirsiniz! 

Düşük enerji tüketimi 
Işık diyotlarının (LED'ler) ve hassas optiklerin başarılı 
kombinasyonu sayesinde tüm lambalar optimum sinyal 
yöntemi oluşturuyor – hem de çok düşük enerji tüketimine 
rağmen. Normal ampul versiyonlarının tükettiği enerjinin 
sadece % 80'ini kullanarak, yasalar uyarınca öngörülen ışık 
dağılımı sağlanıyor. 

Güçlü tasarım  
Bu lambalar, görünür herhangi bir vidaya ya da klipse ihtiyaç 
duymaksızın güzel bir şekilde araç tasarımına entegre olur.

Yüksek basınçlı yıkayıcılara dayanacak şekilde mühürlendi 
Hella Norm 67101 Sınıf 6, IP6K9K uyarınca test edildi ve 
yüksek basınç/buharlı yıkayıcılara karşı korumalı.
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TEKNİK AYRINTILAR

PROGRAMA GENEL BAKIŞ 

Ürün adı Ürün numaraları Bağlantı Sabitleme Gerilim Montaj VPE

Yan işaret lambası
kedi gözü ile

2PS 009 226-007 2 kutuplu  
AMP fiş 1-967079-3

Vidalar ve  
emniyet halkası 24 V yatay 300

2PS 009 226-017 2 kutuplu  
AMP fiş 1-967079-3 Kendiliğinden yapışır 24 V yatay 300

2PS 009 226-021/7 250 mm kablo Kendiliğinden yapışır 12 V yatay 1/300

2PS 009 226-037 250 mm kablo Kendiliğinden yapışır 24 V yatay 300

2PS 009 226-067 6,3 mm'lik bağlantılar ve 
kontra fiş bağlantısı* Kendiliğinden yapışır 12 V yatay 300

2PS 009 226-077 250 mm kablo Kendiliğinden yapışır 12 V dikey 300

2PS 009 226-087 250 mm kablo Kendiliğinden yapışır 24 V dikey 300

 
Pozisyon lambası 

2PF 009 226-097 6,3 mm'lik bağlantılar ve 
kontra fiş bağlantısı* Kendiliğinden yapışır 12 V yatay 300

 
Gabari lambası

 2XS 009 226-107 6,3 mm'lik bağlantılar ve 
kontra fiş bağlantısı*  Kendiliğinden yapışır 12 V yatay 300

Benzer kedi gözü:
8RA 009 226-137 kırmızı  
8RA 009 226-127 turuncu 
8RA 009 226-117 beyaz

Kendiliğinden yapışır, yatay ve dikey montaj mümkündür.

* Teslimat kapsamında yer almaz. Ayrıca sipariş edilir 9GT 186 597-007.

TEKNİK VERİLER

İşletme gerilimi 12 V ve 24 V

İzin ECE
Elektromanyetik uyumluluk 
(EMU) izni Evet

Fonksiyonlar Yan işaretleme lambası, pozisyon lambası, gabari 
lambası ve kedi gözü (beyaz, turuncu ve kırmızı)

Akım çekişi 12 V = 40 mA 
24 V = 40 mA

Ters kutup koruması Evet

Spesifikasyon HELLA Norm 67101, Sınıf 6

İşletme sıcaklığı -40 °C ila +50 °C

IP koruma sınıfı IP 6K9K

Sabitleme yöntemi İki vida ya da kendiliğinden yapışarak

Bağlantı
2 kutuplu AMP fiş ile 250 mm'lik kablo, 6,3 mm'lik 
düz fiş (zımparalama mümkün)
Açık kablo uçlu 250 mm'lik kablo

TEKNİK ÇİZİMLER

Kablo ile 6,3 mm'lik bağlantı ile


