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Link do produktu: https://shop.lepard.eu/am0103-modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl-p-16.html

AM.010.3 Moduł Świateł do Jazdy
Dziennej DRL
Cena brutto

195,00 zł

Cena netto

158,54 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

AM.010.3

Kod EAN

5902596189136

Producent

Lepard

Opis produktu

Moduł Świateł
Dziennych DRL
AM.010.3
Światła dzienne DRL w
fabrycznych reflektorach
czujnik zmierzchu w zestawie. Pełna
automatyka obsługi świateł mijania
podczas zmierzchu
funkcja Comming/Leaving Home oświetlanie drogi z/do domu
funkcja FunLights/Poganiacz
konfiguracja z komputera PC poprzez USB
________________________________________________________
______________

Moduł prezentowany na
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w programie "101 napraw"
odcinek 7 / sezon 2

FUNKCJE
Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach
( drogowych, halogenowych, LED) lub
dodatkowych lampach. Brak konieczności
montowania dodatkowych lamp.
Dzięki modułowi światła DRL w reflektorach dają
rozproszone, dobrze widoczne w dzień światło,
jednocześnie nie oślepiając innych kierowców
Montaż na żarówkach tradycyjnych żarnikowych jak i LED: H1, H4, H7
Prosty i bezpieczny montaż, bez cięcia i
lutowania fabrycznej instalacji pojazdu
Sterowanie i Konfiguracja z kokpitu
samochodu - Sterowanie i konfiguracja modułu
przełącznikiem świateł oraz dźwignią świateł
drogowych(długich). Aktywacja/Dezaktywacja
chwilowa lub trwała działania modułu itp.
Rozbudowana konfiguracja/diagnostyka z
komputera PC poprzez USB - Konfiguracja,
diagnostyka oraz aktualizacja oprogramowania
modułu możliwa jest za pomocą programu
serwisowego LepardService z komputera PC
poprzez interfejs USB.
Moduł jest zaprojektowany specjalnie dla rynku
motoryzacyjnego, jest odporny na wysokie i
niskie temperatury, wilgoć.
Dzięki modułowi uzyskujemy zmniejszone
zapotrzebowanie na energie elektryczną z
akumulatora a co za tym idzie zmniejszone
zużycie paliwa do 0.5 litra na 100km

DRL - funkcja
Świateł Dziennych
DRL
Moduł ma zaimplementowaną pełną
automatyka zapalania i gaszenia świateł DRL
SmartRunning – nie trzeba myśleć o
załączaniu i gaszeniu świateł. Moduł sam zapala
i gasi światła
Zapalnie i gaszenie świateł po wykryciu pracy
silnika lub po wykryciu przekręcenia stacyjki z
zadanym opóźnieniem.
Regulacja jasności świecenia świateł DRL od
0% do 100% jasności nominalnej – pozwala
precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub
obniżyć zapotrzebowanie na energie
elektryczną do minimum
dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy
włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja
świateł pozycyjnych.
Różne sposoby zapalania świateł: szybkie,
płynne/miękkie (Soft) – z regulacja płynności,

wygenerowano w programie shopGold

pseudo Xenon
Sygnalizacja świecenia dziennych świateł na
kontrolce długich świateł tablicy rozdzielczej
samochodu ( nie we wszystkich samochodach)

C/L Home - funkcja
Comming/Leaving Home oświetlanie drogi z/do domu
z regulacją
Regulacja jasności oświetlenia 0..100%
Regulacja czasu oświetlenia drogi 0..120
sekund
Wyzwalanie z centralnego zamka, krańcówki
drzwi, manetki długich(drogowych) świateł
Wybór impulsu wyzwalającego oświetlenie (
1,2,3,4 impulsy z centralnego zamka, stan
wysoki lub niski centralnego zamka)
Sygnalizacja kończenia oświetlenia

Fun Lights - Funkcja
efektownych świateł
Wyzwalanie z manetki długich(drogowych)
świateł miganie sygnalizacyjne lamp

Czytelna Instrukcja Montażu i Obsługi [PDF] w
zakładce Dokumentacja
Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu
serwisowego LepardService.
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Dostępne wersje
Wersja

*DRL

AM.010.0
AM.010.1
AM.010.2
AM.010.3
AM.010.4

■
■
■
■
■

*DRL
*C/L Home
*Fun Lights (n)
*Wyzwalacz Fun Lights
*Czujnik zmierzchu
*Konfiguracja PC

*C/L Home *Fun Lights *Wyzwalacz
Fun Lights
■
■
■
■

■ (1)
■ (40)
■ (1)
■ (40)

Instrukcja Montażu i Obsługi [PDF]
Warunki Gwarancji [PDF]

Kup na Allegro / ebay / Amazon
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*Konfiguracja
PC

■
■

■
■
■
■

■
■

- funkcja Świateł Dziennych DRL
- funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu
- funkcja efektowych świateł/poganiaczy, n – ilość sekwencji
- dodatkowy przewód do wyzwalania funkcji Fun Lights z kokpitu
- czujnik zmierzchu w zestawie. Pełna automatyka obsługi świateł mijania podczas
zmierzchu
- konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

Dokumentacja

*Czujnik
zmierzchu

