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Nasze pomys∏y,
Paƒstwa sukces.

Przyrzàdy do ustawiania
Êwiate∏: paleta Helli

Bezpieczeƒstwo to kwestia regulacji

Pomys∏y dla
samochodu jutra

Przyrzàdy do ustawiania Êwiate∏ Helli.
OÊwietlenie sta∏o si´ jednà z najbardziej innowacyjnych dziedzin
w samochodach. Dzi´ki produktom Helli takim jak Êwiat∏a dzienne, dodatkowe kierunkowskazy, boczne lampy obrysowe i
lampy zakr´towe udzia∏ wyposa˝enia z zakresu oÊwietlenia
wcià˝ roÊnie. JednoczeÊnie wzrós∏ znacznie stopieƒ komplikacji

Precyzyjne reflektory g∏ówne majà
prawo do precyzyjnych instrumentów pomiarowych.
Przyrzàdy do ustawiania Êwiate∏ Helli
mo˝na wykorzystywaç do sprawdzania
wszystkich systemów oÊwietleniowych:
z soczewkà (DE), refleksyjnych z przezroczystymi szk∏ami (FF), starszych
rozwiàzaƒ z elementami optycznymi w
szkle reflektora i odb∏yÊnikami paraboidalnymi, ze wszystkimi êród∏ami Êwiat∏à: pró˝niowe ˝arówki ˝arnikowe,
˝arówki halogenowe, lampy ksenonowe
i w przysz∏oÊci diodowe.

technicznej produktów. Dla prawid∏owego serwisu i dok∏adnego
ustawiania Êwiate∏ serwisy potrzebujà urzàdzeƒ pomiarowych
nadà˝ajàcych za nowoczesnà technologià, pomocne mogà byç
w tej dziedzinie przyrzàdy do ustawiania Êwiate∏ opracowane
przez firm´ Hella.

Zapewniajà optymalne ustawienie
wszystkich rodzajów oÊwietlenia przedniego: reflektory g∏ówne, dodatkowe i
przeciwmg∏owe. Mo˝na ich oczywiÊcie
u˝ywaç do testowania nie tylko samochodów osobowych, ale równie˝ u˝ytkowych, motocykli, pojazdów rolniczych i innych.
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Przyrzàdy do ustawiania Êwiate∏
Helli:
■ zawsze na czasie wobec
najnowszych standardów
■ precyzyjne
■ niezawodne
■ ekstremalnie wytrzyma∏e
■ homologowane
Codziennie jest czas na ustawianie
lamp! Sà tego warte. Oko∏o jednej trzeciej wszystkich pojazdów ma jakieÊ
usterki w oÊwietleniu. Jest to wystarczajàcy powód, by serwisy przeprowadza∏y test oÊwietlenia w samochodach
wszystkich klientów. To nie tylko wy˝szy
obrót, ale i wzrost lojalnoÊci klienta.
Kierowcy cenià dobre serwisy.
Pami´tajcie wi´c: „Codziennie jest czas
na ustawianie lamp!”. To dobre motto
dla wy˝szego bezpieczeƒstwa na drogach oraz podniesienia profesjonalizmu
i pozycji warsztatu.

Co powinniÊcie wiedzieç o ustawianiu reflektorów
g∏ównych pojazdów.
Zasady pomiaru:
Aby ustawiç lampy zgodnie z przepisami, pojazd musi byç ustawiony dok∏adnie 10 m przed bia∏à Êcianà. OÊ centralna lampy jest przenoszona na Êcian´
(linia przerywana). Nast´pnie okreÊla si´
procentowe odchylenie lampy – i ustawia, jeÊli to konieczne.

Na co warto zwróciç uwag´ podczas
u˝ytkowania przyrzàdu do ustawiania Êwiate∏:
Soczewka Fresnela w urzàdzeniu skraca
przepisowà odleg∏oÊç pomiarowà z 10
m do 50 cm. Prosty przelicznik pokazuje, jak wa˝na jest dok∏adnoÊç pomiarów
przyrzàdem do ustawiania Êwiate∏: nieprawid∏owoÊç pomiaru o wielkoÊci pó∏
centymetra na dystansie 50 cm odpowiada ró˝nicy 10 cm na dystansie 10 m
– 10 m do 50 cm daje wspó∏czynnik 20.
Przyk∏ad ten pokazuje, jak wielkie znaczenie ma dla oÊwietlenia pojazdu
dok∏adnoÊç urzàdzenia i wykonywanych
pomiarów: milimetry decydujà czy oÊlepiamy innych czy jedziemy w pó∏mroku.

Pozycjonowanie fotokomórki – jeden
z przyk∏adów precyzji przyrzàdów do
ustawiania Êwiate∏ Hella:
Fotokomórka mierzy Êwiat∏oÊç wnikajàcà
do skrzynki urzàdzenia. W przyrzàdach
Helli to tylna Êciana skrzynki urzàdzenia
– w szczelinie w ekranie testowym, bezpoÊrednio ponad skrzy˝owanymi kreskami. Innymi s∏owy, dok∏adnie tam,
gdzie uderza wiàzka Êwiat∏a. Dokonywanie pomiarów w tym miejscu oznacza
precyzyjne ustalanie wartoÊci. Popatrzcie, gdzie dioda ta jest w Waszym starym przyrzàdzie do ustawiania Êwiate∏...



x
x

Soczewka Fresnela

Ekran testowy

Ko∏o skali zmiany
po∏o˝enia ekranu
pomiarowego

Fotokomórka
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Przyrzàdy do ustawiania Êwiate∏ Hella IV – pe∏ne
spektrum nowoczesnej techniki pomiarowej…
Hella SEG IV DLX:
Nasze najbardziej zaawansowane
urzàdzenie.

Laserowa pomoc w pozycjonowaniu: stosuje si´ jà, by szybko, wygodnie i
dok∏adnie ustawiç urzàdzenie w optymalnej pozycji w stosunku do reflektora.
Punkt skupienia ustala si´ b∏yskawicznie. Standard w wersjach DL i DLX.

Przesuwny na boki szerokopasmowy wizjer: urzàdzenie jest
przystosowane do budowy fizycznej
mechanika, a nie odwrotnie.

Poziomica: wykorzystuje si´ jà do
idealnego ustawienia urzàdzenia wobec
pod∏o˝a, a wi´c skompensowania
nierównoÊci pod∏o˝a, które mog∏yby
zafa∏szowaç pomiary.
Standard w wersji DLX.

Cyfrowy wyÊwietlacz: zmierzona
Êwiat∏oÊç jest przedstawiana w
postaci cyfrowej.

Ko∏o skali zmiany ustawienia ekranu pomiarowego: u˝ywane do ustawiania ró˝nych nachyleƒ linii Êwiat∏ocienia. Tak˝e tu w∏àczona jest
laserowa pomoc. Standard w wersjach DL i DLX.
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Ekran testowy/fotokomórka: istotnà zaletà przyrzàdu Helli do ustawiania Êwiate∏ jest po∏o˝enie fotokomórki.
Jest ona usytuowana dok∏adnie tam,
gdzie Êwiat∏o pada na ekran testowy
– istnieje tylko jedno miejsce, w
którym Êwiat∏oÊç mo˝na zmierzyç
precyzyjnie.

Obrotowy maszt: pozwala na ∏atwe
ustawienie przyrzàdu. Nie trzeba ju˝
przestawiaç ca∏ego urzàdzenia.
Oszcz´dza czas.

Szybka regulacja wysokoÊci:
specjalny mechanizm zaciskowy
umo˝liwia ustawienie jednà r´kà
g∏owicy pomiarowej na odpowiedniej
wysokoÊci.

MimoÊrodowe kó∏ko ze Êrubà blokujàcà do regulacji pochylenia:
wykorzystuje si´ je do poziomego
dostosowania urzàdzenia w stosunku
do pod∏o˝a.

Soczewka Fresnela: wszystkie
przyrzàdy Helli do ustawiania Êwiate∏
sà wyposa˝one w najwy˝szej jakoÊci
soczewki Fresnela.

Zwierciad∏o w skrzynce przyrzàdu:
dzi´ki tej technologii testowy ekran
mo˝na bezpiecznie i wygodnie
odczytaç stojàc za urzàdzeniem.

Ci´˝ka podstawa, dostosowana do
u˝ytkowania na szynach: ci´˝ka
podstawa ma niski Êrodek ci´˝koÊci i
jest niezwykle bezpieczna i stabilna w
codziennym u˝ytkowaniu w serwisie.

Hella SEG Economy D: jeÊli nie potrzebujesz wszystkich funkcji, ale bezwzgl´dnie potrzebujesz jakoÊci.
Klasa Economy zosta∏a opracowana jako podstawowe
urzàdzenie serwisowe.

Hella SEG Economy D:
ekonomiczny model podstawowy.

Ko∏o skali ustawienia skali ekranu
pomiarowego: u˝ywane do ustawiania
ró˝nych nachyleƒ linii Êwiat∏ocienia.

Ekran testowy/fotokomórka: istotnà zaletà przyrzàdu Helli do ustawiania Êwiate∏ jest po∏o˝enie fotokomórki.
Jest ona usytuowana dok∏adnie tam,
gdzie Êwiat∏o pada na ekran testowy
–istnieje tylko jedno miejsce, w którym Êwiat∏oÊç mo˝na zmierzyç
precyzyjnie.

Ustawianie jednà r´kà: ∏atwe i lekkie ustawianie skrzynki przyrzàdu
przed reflektorem .
Szerokopasmowy wizjer: do idealnego ustawienia przyrzàdu w stosunku
do osi wzd∏u˝nej pojazdu.

Soczewka Fresnela: wszystkie
przyrzàdy Helli do ustawiania Êwiate∏
sà wyposa˝one w najwy˝szej jakoÊci
soczewki Fresnela.
Cyfrowy wyÊwietlacz: zmierzona
Êwiat∏oÊç jest przedstawiana w
postaci cyfrowej.
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Jak uzyskaç prawid∏owe Êwiat∏o.

Asymetryczne Êwiat∏o mijania

Symetryczne Êwiat∏o
mijania/Âwiat∏o przeciwmg∏owe

Âwiat∏o drogowe

Lista kontrolna do zakupu przyrzàdu do
ustawiania Êwiate∏.
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Jak Hella to robi

Jak to robià inni

Pozycja fotokomórki

BezpoÊrednio w ekranie
testowym: precyzyjny pomiar
Êwiat∏oÊci.

Inna pozycja. Zafa∏szowany
wynik pomiaru.

Soczewka

Soczewka Fresnela: dok∏adnie symuluje przepisowà
odleg∏oÊç 10 m w g∏owicy
pomiarowej.

Mniej precyzyjne soczewki.

Mniej precyzyjne
soczewki.

Ko∏o skali w dziesi´tnych:
mo˝liwe precyzyjne
dostrajanie.

Skala zgrubna.

Skrzynka urzàdzenia

Przesuwna, p∏ynna regulacja
wysokoÊci. ¸atwe ustawienie

Skokowa regulacja.

Po∏o˝enie baterii

Szybka, ∏atwa wymiana.

Bateri´ trzeba wyjmowaç
wraz z ca∏à elektronikà.

Maszt i podstawa na
ko∏ach

Solidna, trwa∏a, stabilna.

S∏aba stabilnoÊç ma wp∏yw
na wszystkie pomiary. Niebezpieczeƒstwo przewrócenia si´!

Zestawienie przyrzàdów do
ustawiania Êwiate∏ Hella:
Obrotowy maszt do ustawiania g∏owicy przyrzàdu

MimoÊrodowe kó∏ko do precyzyjnego poziomowania

SEG Economy D czerwony*

■

■

Komplet

8PA 006 796-031

SEG IV A
■

■

■

■

■

Numer cz´Êci
8PA 006 796-041

Cz´Êç
Komplet

Dostosowany do pracy
na szynach

■

Poziomica

■

Zwierciad∏o

Szerokopasmowy wizjer

SEG Economy D Silverline

Paleta
urzàdzeƒ

Analogowy woltomierz i
Êwiat∏omierz

Cyfrowy Êwiat∏omierz

Laserowa pomoc pozycjonowania

flektoe
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y
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rów m zo precyzyjn
d
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Podstawa na
8PA 007 732-013
ko∏ach Szerokopasmowy wizjer
G∏owica pomiarowa 8XT 861 234-003

SEG IV AL
■

■

■

■

■

■

Podstawa na
8PA 007 732-003
ko∏ach Szerokopasmowy wizjer
G∏owica pomiarowa 8XT 861 234-003

SEG IV D
■

■

■

■

■

Podstawa na
8PA 007 732-103
ko∏ach Szerokopasmowy wizjer
G∏owica pomiarowa 8XT 861 234-003

SEG IV DL
■

■

■

■

■

■

Podstawa na
8PA 007 732-093
ko∏ach Szerokopasmowy wizjer
G∏owica pomiarowa 8XT 861 234-003

SEG IV DLX*

Komplet
■

■

■

■

■

■

■

8PA 007 732-071

■

Akcesoria
Pokrowiec ochronny na
wszelkiego typu przyrzàdy
do ustawiania Êwiate∏

8XS 002 500-011

Komplet szyn

9XS 861 736-001

* Produkty dost´pne w Polsce. Pozosta∏e oferowane na zamówienie.
Dwie uwagi:
1. Z przyczyn logistycznych niektóre przyrzàdy do ustawiania Êwiate∏ dostarczane sà w dwóch opakowaniach.
W takich przypadkach maszt trzeba zamawiaç oddzielnie.
2. Wszystkie przyrzàdy Helli do ustawiania Êwiate∏ sà kalibrowane fabrycznie. Podczas pracy w serwisie jednak
mogà si´ rozregulowaç – np. jeÊli zostanie przypadkowo przewrócone lub nastàpi ingerencja wewnàtrz g∏owicy
pomiarowej. Z tego powodu Hella zaleca regulacj´ urzàdzeƒ (patrz instrukcja obs∏ugi).
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„Czy ju˝ sprawdzi∏eÊ Êwiat∏a?”
To pytanie powinno si´ staç drugà naturà ca∏ego zespo∏u – jeÊli co trzeci pojazd na drogach ma niew∏aÊciwe
oÊwietlenie, serwis zyskuje nowych klientów. JeÊli wymieniasz klientowi przepalonà ˝arówk´, zaproponuj mu
jednoczesnà wymian´ drugiej. Oszcz´dzi to klientowi problemów i czasu. Z naszych doÊwiadczeƒ wiadomo,
˝e ta druga bardzo szybko te˝ si´ przepali. Oto Twoja profesjonalna droga do wy˝szych obrotów:

Poradnik – diagnoza usterek i sposoby
usuwania niesprawnoÊci

Test wizualny i techniczny



Test techniczny

Test wizualny



Szyba

Odb∏yÊnik

Mechanizmy

Elektronika/elementy
elektryczne



Porysowane

Zmatowienie

Luêne mocowanie

Przepalona ˝arówka

Efekt mlecznej szyby

Z∏amany uchwyt
mocujàcy

korodowane styki

Sp´kanie

Niew∏aÊciwy mechanizm regulacji

Niew∏aÊciwy uchwyt
˝arówki

Co powinno byç
sprawdzone?

Jaki rodzaj nieprawid∏owoÊci?

Test z u˝yciem
przyrzàdu do ustawiania Êwiate∏
Jaki test?



Ustawianie
reflektorów

mijania: linia
 Âwiat∏a
Êwiat∏ocienia

Co musi byç
sprawdzone



Jakie nieprawid∏owoÊci?

Przepisowy zasi´g
nieuzyskiwany/
oÊlepianie
nadje˝d˝ajàcych z
przeciwka/przebieg
drogi niedostatecznie oÊwietlany

Pomiar Êwiat∏oÊci

Âwiat∏o drogowe:
Êrodek strumienia
Êwiat∏a

Âwiat∏o drogowe
niew∏aÊciwie
u˝ytkowane/s∏abe
oÊwietlenie drogi

Âwiat∏o mijania:
Halogen <= 1.0 lx,
Ksenon <=1,3 lx

Âwiat∏o drogowe:
Halogen 28-240 lx,
Ksenon 70-180 lz

Zbyt wysokie wartoÊci: oÊlepianie
innych

Ró˝nica pomi´dzy
prawà i lewà lampà:
nierównomierne
oÊwietlenie drogi

▼
Dodatkowe obroty: poka˝ swoim klientom, jak powa˝ny wp∏yw ma niew∏aÊciwe oÊwietlenie na
ich bezpieczeƒstwo na drodze i jak mo˝esz wyeliminowaç nieprawid∏owoÊci!

Hella Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15 A
02-273 Warszawa
Telefon: 0-22/8 68 66 88
Telefax: 0-22/8 68 66 94
Internet: www.hella.com.pl

Pomys∏y dla
samochodu jutra

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z2 999 923-405 KO/07.06/1.0 Printed in Germany

Jaki rodzaj
testu?

