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Sidemarkeringslygter
skal blinke ved svingning

NYHEDSBREV

I ECE 48 regulativet er tilføjet (rev. 6), at sidemarkeringslygterne på køretøjer, der typegodkendes efter 18. november 2017,
skal følge blinklygterne – dette vil mindske risikoen for trafikuheld ved svingning.
Første tanke: Så skal blinklygterne også placeres på køretøjet = yderligere omkostninger; sådan behøver det ikke være!

ERMAX LØSNINGEN HEDDER ”SIMAC”
Ermax tilbyder i denne forbindelse et modul – en sidemarkeringslygte-kontrolenhed (SIMAC®), som forbindes mellem
bagkabel og baglygte med en 7 polet AMP stikforbindelse.
Et integreret Super Seal stik tilsluttes kæden med sidemarkeringslygterne, hvorigennem såvel blinkfunktionen som positionslyset styres – således fungerer de eksisterende sidemarkeringslygter nu også som de nye foreskrevne blinklygter.
Der skal benyttes 2 SIMAC pr. køretøj – 1 til hver side.

HIGHLIGHTS
Der skal ikke monteres yderligere blinklygter
Designet til nye trailere uden at skulle skifte sidemarkeringslygter
Ved eftermontering er det tilpasset til det eksisterende kabelsæt –
og dermed er et nyt reservedelsprogram ikke nødvendigt
Kan som Open-end version indbygges i alle installationer
ADR godkendt til kørsel med farligt gods

SIMAC

221 722 (8 pcs)
1500 mm

o.: 594 150 000 (2 pcs)
mm² Flatcable
ength 15000
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Overblik over lovgivningen

NYHEDSBREV

Gælder for følgende køretøjer:

De køretøjer, der er nævnt i lovgivningen:

				
				
				

M2, M3 (over 3,5 t og lastkapacitet på > 9 personer) over 9 m lang
N2, N3 (over 3,5 t til godstransport) over 9 m lang
O3, O4 (anhænger over 3,5 t)

				 (For yderligere oplysninger se venligst vedhæftede appendix)
Fra hvornår:		
				
				

Køretøjer, der typegodkendes efter 18. november 2017, skal følge forskrifterne. 			
Køretøjer, der er typegodkendt inden 18. november 2017, kan indregistreres efter
18. november 2017 uden at skulle følge disse forskrifter.

Produkt: 		
				

Der skal være mindst 3 blinklygter (eller blinkende sidemarkeringslygter) 				
monteret i den midterste tredjedel af køretøjet.

				
Slingrelygter samt de forreste hvide og bagerste røde positionslygter
				må ikke blinke.

EMC
Funktioner og specifikationer
IP-Rating
IP67

Indgang

Udgang

250 mm kabel med 7 polet
AMP 1,5 stikdåse/stik

1 x Super Seal stikdåse med 200 mm kabel til permanent positionslys på slingrelygterne
1 x Super Seal stikdåse med 200 mm kabel til blinkfunktionen på sidemarkeringslygterne

IP67

3 Open-end kabler

1 x Super Seal stikdåse med 200 mm kabel til permanent positionslys på slingrelygterne
1 x Super Seal stikdåse med 200 mm kabel til blinkfunktion på sidemarkeringslygterne

Spænding

Article No.

24V

098 298 200

24V

098 298 205
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