
 

 
Szerelési útmutató 

 

FT-30 (DRL) nappali menetfény lámpához 

 

A LED-es nappali menetfény szabályos bekötése komfortossá teszi a vezetést, ugyanakkor időt és pénzt takarít meg a plusz kapcsolók 

és egyéb működtető kiegészítők bekötésének elkerülésével. 

A DRL lámpához hosszú 3,5m-es tápvezeték tartozik, amely segítségével közvetlenül a jármű biztosíték dobozában csatlakoztatható a 

jármű villamos vezetékrendszerébe. Ennek köszönhetően felhasználhatjuk a jármű már létező villamos védelmét (biztosítását). 

 

  A vezeték színe:    Funkció / villamos bekötés: 

• fehér Jármű test ┴ - 0V 
 

• piros 

 

DRL lámpa tápvezeték. 

A vezetéket a gyújtáskapcsoló II. állása után kell bekötni. Az indítókulcs elfordításával +12…36V feszültséget 

kap. � Bekapcsolódik a DRL lámpa. 
 

• fekete 

 

Vezérlő vezeték. 

A vezetéket a helyzetjelző lámpa áramköréhez kell csatlakoztatni. Az alkalmazott feszültség itt is +12…36V 

lehet. A helyzetjelző kapcsolásával � kikapcsolódik a DRL lámpa. 
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	 Lámpa funkciói

piros fekete

kikapcsolt

bekapcsolt

kikapcsolt

0 V 0 V

12-36 V 0 V

12-36 V 12-36 V

vezeték színe
DRL lámpa

állapota

Csavarátmérő:
3,5 vagy 2,9mm

Max 3Nm !

105

piros vezeték

12-36V

fekete vezeték

12-36V

fehér vezeték

Vezeték hossza: L=3500mm
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Az FT-030 lámpa elektrolumineszcens fényforrást használó LED diódákra épül és ennek köszönhetően egészen 100.000 üzemórán át megőrizve a világítási 

paramétereket rendkívül energiatakarékos. A lámpa az alkalmazott táp-rendszernek köszönhetően megfelel minden ECE-R87 jogszabálynak: a nappali 

menetfény intenzitása 400-800 cd, mindegyik lámpa minimális fényfelülete 20cm
2
, a nappali menetfénylámpa bekapcsolása a gyújtással együtt történik, ki- és 

bekapcsolása külön eszközök használata nélkül történik, a DRL lámpa automatikusan kikapcsol a tompított világítás bekapcsolásakor. 
 Ezen feltételek 

teljesülése csak a DRL lámpa megfelelő elektromos bekötése esetén teljesül. A Magyarországon és az EU-s tagállamok többségében bevezetett nappali 

menetfény alkalmazására vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, hogy jelentős elektromos energiát takarítsunk meg, a mi nekünk, gépjárművezetőknek az 

üzemanyag fogyasztás csökkenése miatt igen fontos. A hosszú vezeték lehetőséget biztosít a DRL lámpa megfelelő bekötésére a jármű villamos hálózatába. Az 

ebben a termékben alkalmazott valamennyi elektronikus alkatrész vezető elektronikai gyártók terméke. 

• A lámpa tápfeszültség tartománya: 12…36 V. 

• A lámpa teljesítményfelvétele: 12V / 3,6W; 24V / 3,7W. 

• Környezeti hőmérséklettartomány: -40 és +55°C között. 

• A LED fényforrások minimális élettartama 50.000 üzemóra. 

 

• A DRL lámpa standby rendszerrel rendelkezik, amely a helyzetjelző lámpák  

   bekapcsolásával aktiválódik. 

• Rendelkezik az elektromos rendszer hőmérsékletét kontrolláló rendszerrel,  

   így a LED diódák mindig optimális üzemi körülmények között működnek. 

Származási hely: Lengyelország. 
 

Forgalomba hozza: T-NET Trade KFT. 
H – 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 26. 
Tel: (42)520-181    Tel./fax: (42)520-180 

� E-mail:   info@tnet-autoalkatresz.hu 

�   www.tnet-autoalkatresz.hu 
 


