


Kas yra DRL – die os š iesos ži i tai?  

 Tai spe ialūs ži i tai pagaminti pritaikant LED šviesos diodų  te h ologiją. 

Dienos ži i tai  skirti naudoti tik šviesiu paros metu. Dienos ži i tai  negali ūti naudojami 

tamsiu paros metu, nes dienos ži i tų  paskirtis atkreipti eismo dal vių dė esį, o ne 

apšviesti kelią. 

 

 Dienos ži i tai pagaminti naudojant LED te h ologiją. Jų paskirtis padidinti 

saugu ą kelyje, bei padidinti kuro ir automobilio eksploatacijos eko o iją. 

  

Susipaži ki e plačiau.... 



Apie DRL ži i tus 

  

DRL (angl. DRL – day time running lights, die os ži i tai  ti ka visie s auto o ilia s. Jie ra skirti važi ėti 
e audoja t papildo ų šviesos šalti ių die os etu ga aritų, arti ųjų šviesų, gali ių šviesų, u erių 

apšvieti o, prietaisų sk delio apšvieti o . Taip ažiau apkrau a as ge eratorius . Tai sąl goja ažes es 
kuro są audas, tausoja as ge eratorius, aku uliatorius, ei visos le putės. 
 

Norėda a padidi ti kelių eis o saugu ą, Europos ko isija uspre dė uo  etų taik ti spe ialius 
die os ži i tus DRL visose aujo tipo tra sporto prie o ėse. Die os ži i tai ra spe ialūs ži i tai, kurie 
auto atiškai įsiju gia užvedus variklį. 



Apie DRL ži i tus 

Privalumai: 

 

•Taupo kurą; 
•Automobilis geriau pastebimas kelyje; 

•Moder us ir šiuolaiki is vaizdas; 
•Mažiau apkrau a as auto o ilio 
generatorius; 

•Pailgėja aku uliatoriaus ir le pučių 
tarnavimo laikas; 

•Mažiau ke ks i gų dujų iš eta a į 
apli ką. 
 



Į ką atkreipti dė esį perka t 

  

Kad LED  DRL ži i tai tar autų ilgai, s ar us kuo ažes is te peratūrų skirtu as tarp DRL idaus ir išorės. 
 

• Maiti i o ir ko uta i is lokas turėtų ūti išori is, o e vidi is; 
•Ži i to gali ėje dal je turėtų ūti į o tuotas vožtuvas alsuoklis ; 
•Iš ko sudar tas korpusas – turi įtakos šilu os atidavi ui į išorę, šiuo atžvilgiu svar us radiatoriaus fu k io alu as. 
 

LED DRL ūti ai turi turėti  že kli i us, kurie atiti ka išduoto sertifikato u erį.  
 

E  že kli i as, rodo, kad gali a o tuoti į auto o ilį, RL  že kli i as, kad atiti ka die os šviesos or as. Prie šių že kli i ų 
turi ūti u eris.  E ″ reiškia, kad sertifikuota Ola dijoje kiekvie ai šaliai priskiria as skirti gas skaičius .  
 

Kiekvie as DRL ži i tų odelis turi u ikalią RL  u era iją. Į tai ūti a atkreipti dė esį, es ra įvairių padir i ėji o for ų. 

Kiekvie a RL  u era ija turi atitikti sertifika ijos doku e tą, kuris ra u ikalus. 



Aktuali informacija 

  

Ar gali a audoti die os ži i tus Lietu oje ietoj arti ų š iesų š iesiuoju paros etu? 

Taip, es tai regla e tuoja a kelių eis o tais klių XII sk riuje  pu kte. . Šviesiuoju paros etu 
otori ių tra sporto prie o ių, traktorių, savaeigių aši ų vairuotojai privalo važiuoti keliais su įju gto is 

arti osio is ar a spe ialiai šia  etui skirto is ži i tų švieso is. . 
 

Ar gali a die os ži i tus audoti kitose šalyse? 

Taip, gali a, e e t tos šalies įstat ai regla e tuoja, kad ūti a audoti tik arti as šviesas. 
Apie die os ži i tų audoji ą i for a iją rasite ofi ialiose Europos “ąju gos leidi iuose, direkt vose ECE R  
ir tais klėse. Kai kuriose šal se pvz. Vokietijoje, Pra ūzijoje, Didžioje Brita ijoje, Belgijoje ir kt.  
reko e duoja a audoti die os ži i tus. 
 

Kaip ri ktis koky iškus die os ži i tus? 

Die os ži i tai turi ūti sertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us. DŽ  die os ži i tai  turi ūti pil ai atsparūs 
va de iui ir eke kti kitų auto o ilio prietaisų veiki ui pvz.: ekok iški DŽ gali trukd ti auto ag etolos 
radijo veikimui). 

 



Aktuali informacija 

  

Kokio s tra sporto prie o ė s ti ka die os ži i tai? 

Die os ži i tai ra u iversalūs ir praktiškai ti ka et kurio s tra sporto prie o ė s. Atskirais atvejais reikės 
spe ialių o tavi o priedų. 
 

Ar die os ži i tai audoja i š iesiuoju paros etu yra geres i, egu arti osios š iesos? 

Taip, es die os ži i tai uvo sukurti ta , kad auto o ilis geriau ūtų ato as die os etu. Arti osios 
šviesos uvo sukurtos ta , kad auto o ilis utų ato as ta siu paros etu ir vairuotojui apšviestų kelią. 
 

Kaip eikia die os ži i tai? 

DŽ turi auto atiškai įsiju gti kartu su tra sporto prie o ės variklio paleidi u. DŽ turi auto atiškai išsiju gti, 
kai įju gia os stovėji o ga ariti ės  ar arti osios šviesos, taip pat tiesiog išju gus variklį. 
 



Aktuali informacija 

  

Ar gali a audoti rūko ži i tus ietoj die os ži i tų? 

Tai uvo u at ta perei a aja e laikotarp je kai kuriose šal se. Tačiau, kal a t apie efekt vu ą, šis 
spre di as eatiti ka DŽ audoji o. 
 

Ar gali a audoti die os ži i tus ietoj rūko ži i tų? 

Ne, es die os ži i tai egali ūti audoja i kaip akt vus šviesos spi dul s, kurį vairuotojas audoja kelio 
apšvieti ui. 
 

Kaip ilgai eikia die os ži i tų le putė? 

Iki .  vala dų, kai audoja a šviesos diodų LED  te h ologija. 
 

Kas įei a į DŽ ko plektą? 

DŽ ko plekte turi ūti o tavi o laidai, tvirti i o ele e tai ir vald o lokas.  
 



Reikalavimai 

  

Te h i iai die os ži i tų reikala i ai: 
 

. Die os ži i tų eiki as: 
  . . Turi įsiju gti ir veikti  auto atiškai, kai variklio paleidi o ir 
ar a  išju gi o įtaisas ra padėt je, kurioje variklis gali veikti. 

  . . Turi išsiju gti auto atiškai, kai prieki iai rūko ži i tai ar a 
ga ariti iai, prieki iai arti ųjų, toli ųjų šviesų ži i tai įju gti, 
išsk rus atvejus, kai prieki iai arti ųjų, toli ųjų šviesų ži i tai 

audoja i epertraukia a  šviečia aja  įspėji ui tru pais 
intervalais. 

 

. Die os ži i tų skaičius – , turi ūti patiki ai prit irti ti. 
 

. Die os ži i tų įre gi as: 
  . . Aukštis uo že ės e ažiau kaip  , et e daugiau 
kaip 1500 mm; 

  . . Atstu as uo tra sporto prie o ės krašto turi ūti e 
daugiau kaip 400 mm; 

  . . Atstu as tarp dviejų ži i tų, atuoja t uo paviršių vidi ių 
kraštų, turi ūti e ažes is kaip  . Šis atstu as gali ūti 
su aži tas iki  , kai e dras tra sporto prie o ės plotis 

ažes is kaip  . 
 

. Die os ži i tai pri alo atitikti ustatytus ko struk ijos ir 
te h i ės ūklės reikala i us. 
 



Mo ta i o pažy a 

  

“u o tavus DRL ži i tus UAB Kraitis  išduoda spe ialią paž ą, kuri 
įrodo, kad die os ži i tai atiti ka te h i ius reikalavi us.  



Produktų asorti e tas 

JustTop - tai LED DRL ži i tų ga i tojas. Visi asorti e te 
siūlo i ži i tai ra su atitikties sertifikatais. 

LED dienos ži i tai JS-09309-WP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros etu. 
 

•Plastikinis korpusas; 

•Maiti i o įta pa / V; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•LED die os ži i tai su reflektoriu i;  
•Kiekvie a e ži i te i tegruotos  LED le pučių po , W;  
• % atsparūs va de iui. 
 

Ta siu paros etu, įju gus arti as š iesas, įsiju gia ga ariti iu 
š iesų fu k ija - die os ži i tų LED le putės prigęsta. 

Iš atavi ai: ø90x39 mm 



Produktų asorti e tas 

JustTop - tai LED DRL ži i tų ga i tojas. Visi asorti e te 
siūlo i ži i tai ra su atitikties sertifikatais. 

LED dienos ži i tai JS-11308-WP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu. 

 

•Metalinis korpusas; 

•Maiti i o įta pa / V; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us.  
 

Ta siu paros etu, įju gus arti as š iesas, įsiju gia 
ga ariti iu š iesų fu k ija - die os ži i tų LED le putės 
prigęsta. 

Iš atavi ai:      



Produktų asorti e tas 

Keete  die os šviesos ži i tai turi visus atitikties sertifikatus. 
Yra įvairių odelių, skirti gų d džių, todėl gali a išsiri kti 
geriausiai ti ka tį pagal auto o ilį. 

LED dienos ži i tai Keetec DRL 10 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

• Metalinis korpusas;  

•Maiti i o įta pa / V; 
• “ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us. 

Iš atavi ai: 100 x 25 x 35 mm 



Produktų asorti e tas 

Keete  die os šviesos ži i tai turi visus atitikties sertifikatus. 
Yra įvairių odelių, skirti gų d džių, todėl gali a išsiri kti 
geriausiai ti ka tį pagal auto o ilį. 

LED dienos ži i tai Keetec DRL 12 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

• Metalinis korpusas; 

•Maiti i o įta pa / V; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us. 

Iš atavi ai: 120 x 24 x 58 mm 



Produktų asorti e tas 

Keete  die os šviesos ži i tai turi visus atitikties sertifikatus. 
Yra įvairių odelių, skirti gų d džių, todėl gali a išsiri kti 
geriausiai ti ka tį pagal auto o ilį. 

LED dienos ži i tai Keetec DRL 7V-5W 

Paskirtis: LED die os šviesos ži i tai skirti audoti šviesiu 
paros metu. 

 

•12V / 24V maitinimas; 

•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Su reflektoriumi; 

•I tegruota vie a W LED le putė ir W LED le putė 

• % atsparūs drėg ei; 
 

Šis ži i tas turi d i fu k ijas: 
. Priešrūki is ži i tas; 
. LED die os šviesos ži i tas. 

  

Ta siu paros etu, įju gus arti as š iesas - DRL 

ži i tas išsiju gs. Iš atavi ai: Ø77 x 65mm / Ø90mmX65mm 



Produktų asorti e tas 

Keete  die os šviesos ži i tai turi visus atitikties sertifikatus. 
Yra įvairių odelių, skirti gų d džių, todėl gali a išsiri kti 
geriausiai ti ka tį pagal auto o ilį. 

LED dienos ži i tai Keetec DRL 9 

•Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Metalinis korpusas; 

•Maiti i o įta pa / V; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us. 

Iš atavi ai: ø 90 x 36 mm 



Produktų asorti e tas 

Keete  die os šviesos ži i tai turi visus atitikties sertifikatus. 
Yra įvairių odelių, skirti gų d džių, todėl gali a išsiri kti 
geriausiai ti ka tį pagal auto o ilį. 

LED dienos ži i tai Keetec DRL 9 - 1W 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Metalinis korpusas; 

•Maiti i o įta pa / V; 
•4 x 1W SMD diodai; 

•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us. 

Iš atavi ai: ø 90 x 71 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED dienos ži i tai Nolden 1202 (High Power - padidinto ryšku o) 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Korpusas ra paga i tas iš aliu i io; 
•Ži i tai turi kelias fu k ijas - galima sumontuoti kaip 

ga ariti es š iesas ir die os ži i tus; 
•Gali a užsak ti su skaidriu ar a te d tu stiklu; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Kiekvie a e ži i te i tegruotos  LED le putės po W; 
• % atsparūs va de iui; 
•Darbinė įta pa: V. 

Iš atavi ai: 211,4 mm x 33,2 mm x 48,1 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED dienos ži i tai Nolden 1203 (su temdytu stiklu, High Power - padidinto ryšku o) 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Korpusas ra paga i tas iš aliu i io; 
•Ži i tai turi kelias fu k ijas - galima sumontuoti kaip 

ga ariti es š iesas ir die os ži i tus; 
•Gali a užsak ti su skaidriu ar a te d tu stiklu; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Kiekvie a e ži i te i tegruotos  LED le putės po W; 
• % atsparūs va de iui; 
•Darbinė įta pa: V. 

Iš atavi ai: 211,4 mm x 33,2 mm x 48,1 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED dienos ži i tai Nolden 1740 (High Power - padidinto ryšku o) 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Speciali "Slim line" serija. - ač plo i ir išgau tos 
formos; 

•Korpusas ra paga i tas iš aliu i io; 
•Gali a su o tuoti kaip ga ariti es š iesas ir die os 
ži i tus; 
•Gali a užsak ti su skaidriu ar a te d tu stiklu; 
“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
Kiekvie a e ži i te i tegruotos  LED le putės po W; 
• % atsparūs va de iui; 
•Darbinė įta pa: V. 

Iš atavi ai: 200 mm x 20 mm x 50 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED dienos ži i tai Nolden 1741 (su temdytu stiklu, High Power - padidinto ryšku o) 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Speciali "Slim line" serija - pač plo i ir išgau tos 
formos; 

•Korpusas ra paga i tas iš aliu i io; 
•Gali a su o tuoti kaip ga ariti es š iesas ir die os 
ži i tus; 
•Gali a užsak ti su skaidriu ar a te d tu stiklu; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Kiekvie a e ži i te i tegruotos  LED le putės po W; 
• % atsparūs va de iui; 
•Darbinė įta pa: V. 

Iš atavi ai: 200 mm x 20 mm x 50 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED dienos ži i tai Nolden 1742 (High Power - padidinto ryšku o) 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Speciali "Short line 3" serija - galima montuoti ne tik 

horizo taliai, et ir įstrižai ir vertikaliai; 
•Dėl savo ažų ga aritų g lis tik ,   šie LED 
die os ži i tai tiks praktiškai et kuria  auto o iliui; 
•Korpusas ra paga i tas iš aliu i io; 
•Gali a su o tuoti kaip ga ariti es š iesas ir die os 
ži i tus; 
•Gali a užsak ti su skaidriu ar a te d tu stiklu; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Kiekvie a e ži i te i tegruotos  LED le putės po W; 
• % atsparūs va de iui; 
•Darbinė įta pa: V. 
 Iš atavi ai: 140 mm x 30 mm x 34,5 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED dienos ži i tai Nolden 1743 (su temdytu stiklu, High Power - padidinto ryšku o) 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Speciali "Short line 3" serija - galima montuoti ne tik 

horizo taliai, et ir įstrižai ir vertikaliai; 
•Dėl savo ažų ga aritų g lis tik ,   šie LED 
die os ži i tai tiks praktiškai et kuria  auto o iliui; 
•Korpusas ra paga i tas iš aliu i io; 
•Gali a su o tuoti kaip ga ariti es š iesas ir die os 
ži i tus.  
•Gali a užsak ti su skaidriu ar a te d tu stiklu; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Kiekvie a e ži i te i tegruotos  LED le putės po W; 
• % atsparūs va de iui; 
•Darbinė įta pa: V. 
 Iš atavi ai: 140 mm x 30 mm x 34,5 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED dienos ži i tai Nolden 2103 (su temdytu stiklu, High Power - padidinto ryšku o) 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu. 

 

•Speciali "Slim line 500" serija - pač plo i ir išgau tos 
formos, 1 valdymo blokas; 

•Nauja funkcija - įju gus posūkį, LED die os ži i tas 
prigęsta. Pagal E“ reikalavi us, jeigu atstu as tarp posūkio ir die os 
ži i to ra ažiau  , kai ju gia as posūkis, die os ži i tas turi 
prigęsti.  

•Korpusas ra paga i tas iš aliu i io; 
•Gali a su o tuoti kaip ga ariti es š iesas ir die os 
ži i tus; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Kiekvie a e ži i te i tegruotos  LED le putės po W; 
• % atsparūs va de iui; 
•Darbinė įta pa: V. 
 

Iš atavi ai: 200x20x50 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED die os ži i tai Nolde   

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu 
paros metu.  

 

•Plastikinis korpusas; 

•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Naudojami padidinto galingumo „Osra  šviesos diodai 
– ži i te  le putės po  W; 
•Užapvali tos for os korpusas, le kti šviesos diodų 
lęšiai; 
•Ta siu paros etu, įju gus arti as š iesas, įsiju gia 
ga ariti ių š iesų fu k ija - die os ži i tų LED 
le putės prigęsta; 
•Šie ži i tai ti ka e tik auto o ilia s, et ir 
auto usa s ar su kveži ia s; 
•Maiti i o įta pa: / V. 
 

 

Iš atavi ai: 183x25x50 mm 



Produktų asorti e tas 

Nolde  Cars & Co epts ko pa ijos LED die os ži i tai uvo sukurti 
audoja t šiuolaiki es te h ologijas ir dizai ą. 

LED die os ži i tai Nolde  .  su te dytu stiklu, High Po er - padidi to ryšku o  

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros etu.  
 

•Aliuminio korpusas; 

•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Naudojami LED die os ži i tai su W, 1 padidinto galingumo 

šviesos diodu; 
•Šiuos ži i tus gali a su o tuoti kaip ga ariti es šviesas ir 
die os ži i tus; 
•Ta siu paros etu, įju gus arti as š iesas, įsiju gia 
ga ariti ių š iesų fu k ija - die os ži i tų LED le putės 
prigęsta; 
•Tinka ne tik automobiliams, bet ir autobusams ar 

su kveži ia s; 
•Galimi du produkto variantai: 

68070.1 – vidinis korpusas chromuotas, permatomas stiklas; 

69070.1 – vidinis korpusas juodas, tamsintas stiklas; 

•Maiti i o įta pa V - galima jungti tiesiogiai e papildo ų 
lokų ir laidų.  

 

 

Iš atavi ai: Ø70x55 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
• Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a; 
•   didelės galios altos LED le putės; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Gali ūti ju gia a ga aritų fu k ija įju gus arti ąsias 
š iesas ži i tas prigęsta ; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E  ,RL, A ga aritų fu k ijos  sertifikatai; 
•Maiti i o įta pa pasiri kti ai: / V. 
 

 

 

Iš atavi ai: 182 x 55 x 19 mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a;  
•Kiekvie oje akutėje LED W ; 

•Gali ūti audoja as visuose auto o iliuose; 
•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa pasiri kti ai: / V. 
 

 

 

 

Iš atavi ai: 30mm/35mm x 26mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP i i 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us;  
•Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a;  
•Kiekvie oje akutėje LED W ; 

•Gali ūti audoja as visuose auto o iliuose; 
•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa pasiri kti ai: / V. 
 

 

 

 

Iš atavi ai: 20mm/23mm x 21mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•sertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a; 
•5 x 0,4W LED SMD diodai; 

•Puikiai išsklaido šilu ą; 
•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa: V. 
 

 

 

 

Iš atavi ai: 212mm x 22mm x 69mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
• Sertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 

•^viesa sklaidoma reflektoriaus pagalba; 

•   W didelės galios LED “MD diodai; 
•Puikiai išsklaido šilu ą; 
•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa pasiri kti ai: / V. 
 

 

 

 

 

Iš atavi ai: 161mm x 24mm x 37/52mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•Sertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a; 
•   Didelės galios altos LED le putės; 
•Puikiai išsklaido šilu ą; 
•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Gali ūti ju gia a ga aritų fu k ija įju gus arti ąsias 
š iesas ži i tas prigęsta  – sertifikatas A; 

•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, A sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa pasiri kti ai: / V. 
 

 

 

 

 

Iš atavi ai: 189mm x 28mm x 39mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•   W Didelės galios altos spalvos LED “MD diodai; 
•Puikiai išsklaido šilu ą; 
•Yra  ir  de gia ieji žiedai; 
•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Gali ūti ju gia a ga aritų fu k ija įju gus arti ąsias 
š iesas ži i tas prigęsta  – sertifikatas A; 

•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, A sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa pasiri kti ai: / V. 
 

Iš atavi ai: 70mm x 63mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC L HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Apli k ži i tą esa ti LED juosta i ituoja "a gel eyes" 
fu k ija, kuri eikia kaip ga aritas. Tokie ži i tai turi 
sertifikatą pažy ėtą A raide;  
•   W Didelės galios altos spalvos LED “MD diodai; 
•Yra  ir  de gia ieji žiedai; 
•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, A sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa: V. 
 

 

Iš atavi ai: 70mm x 63mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us;  
•Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a;  
•   W Didelės galios altos spalvos LED “MD diodai; 
•Puikiai ti ka tis didelių ga aritų uferia s; 
•Puikiai išsklaido šilu ą; 
•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa pasiri kti ai: / V. 
 

 

 

Iš atavi ai: 301mm x 19mm x 47mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  HP 

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš a s plast asės; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a;  
•4 x 0,4W LED SMD diodai; 

•Puikiai išsklaido šilu ą; 
•Aukštos kok ės apšvieti as veikia reflektori iu ūdu; 
•Nepralaidūs va de iui; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•E4 ,RL, sertifikatai; 

•Maiti i o įta pa: V. 
 

 

 

 

 

Iš atavi ai: 125mm x 24mm x 47mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  A  

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš aliu i io; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a; 
•   Didelės išėji o galios altos LED le putės; 
•Nepralaidus vandeniui; 

•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Komplekte montavimo instrukcija; 

•E4 , RL sertifikacija; 

•Maiti i o įta pa: V. 
 

 

 

 

 

 

Iš atavi ai: 190mm x 34mm x 21mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas paga i tas iš a s plastiko; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a; 
•  “MD diodų kiekvie a e ži i te; 
•Unikalus dizainas; 

•Nepralaidus vandeniui; 

•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Komplekte montavimo instrukcija; 

•E4 , RL sertifikacija; 

•Maiti i o įta pa: V. 
 

 

 

 

 

 

Iš atavi ai: 222mm x 25mm x 36mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas ra ro o for os paga i tas iš a s plastiko; 
•sertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a; 
•  “MD diodų kiekvie a e ži i te; 
•Unikalus rombo formos dizainas 

•Nepralaidus vandeniui; 

•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•Komplekte montavimo instrukcija; 

•E4 , RL sertifikacija; 

•Maiti i o įta pa: V. 
 

 

 

 

 

 

 

Iš atavi ai: 200mm x 28mm x 39mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

Die os š iesos ži i tai NSSC  

Paskirtis: gali a audoti vietoj arti ų šviesų šviesiu paros 
metu.  

 

•Korpusas ra le ktas paga i tas iš a s plastiko; 
•“ertifikuoti ir že kli ti pagal E“ reikalavi us; 
•Šviesa sklaido a reflektoriaus pagal a; 
•   , W “MD diodų kiekvie a e ži i te; 
•Nepralaidus vandeniui; 

•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Turi auto ati į perju gėją; 
•Vėdi i o a ga su slėgio reguliatoriu i; 
•E4 , RL sertifikacija; 

•Maiti i o įta pa: V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iš atavi ai: 209mm x 24mm x 49mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

LED ga ariti ės š iesos NSSC  

Paskirtis: tai e DRL ži i tai, šis odelis atlieka tik 
ga ariti ių šviesų fu k iją. Gali ūti audi gas 
auto o ilia s iš JAV, kaip papildo i ga ariti iai ži i tai. 
 

•   , W Didelės išėji o galios altos LED le putės; 
•Nepralaidus vandeniui; 

•Aukštos kok ės apšvieti as; 
•Komplekte montavimo instrukcija; 

•E4 , A sertifikacija ; 

•Maiti i o įta pa: V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš atavi ai:  Ilgis   G lis   Aukštis 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

LED NSSC dar i ė le pa WL  W 

Šio ži i to pritaik as ra u iversalus, kur reikia la ai 
r škaus šviesos šalti io pvz.: že ės ūkio tra sporto 
prie o ėse ir e tik: gel ėji o tra sporto prie o ėse, 
stat ose, sporte ir le kt ėse. 
 

•Galia – 35W; 

•Dar i ė įta pa V - 32V; 

•Nepralaidūs va de iui; 
•Atsparus te peratūros pok čia s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš atavi ai: 107,8mm x 107,8mm x 76mm 



Produktų asorti e tas 

NSSC - populiariausių LED die os šviesos ži i tų ga i tojas. Ilga etę 
patirtį auto o ilių elektrote h ikoje sukaupusi ko pa ija turi platų 
LED die os ži i tų pasiri ki ą. 

LED DRL VW Passat 3C 

Die os šviesos ži i tai skirti VW passat C su rūko ži i tu. 
 

Ko plektą sudaro: 
 

  Die os šviesos ži i tai su orgi alio is grotelė is; 
Plug and play valdymo blokas; 

Pajungimo schema. 

 

Parametrai: 

 

VW Passat: 2005-2010 (3C); 

Galia 6,24W; 

Maiti i o šalti is V; 
20 x LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal automobilio modelį 



Kodėl erta iš a dyti DRL dienos ži i tus? 

 

Padidi site kelio ės saugu ą – kiti eis o dal viai Jus at s geriau. LED le putės ra 
eko o iškes ės, todėl ažiau apkrau a as ge eratorius . Tai sąl goja ažes es kuro są audas, 
tausoja as aku uliatorius, ei visos le putės. Be to, DRL die os ži i tai atrodo stili gai, todėl Jūsų 
auto o ilis įgis aujų ak e tų. 
 


