
3.12 Standaard lichtbalk voor kleine en middelgrote voertuigen + ‘STOP’-lichtsignalisatie 

3.12.1 De lichtbalk heeft dezelfde eigenschappen als de balk beschreven in punt 3.11, maar is 

bovendien op de voorkant voorzien van lichtsignalisatie om het woord ‘POTS’ weer te 

geven(het woord ‘STOP’ in spiegelschrift om het correct te kunnen lezen in de 

achteruitkijkspiegels van de voorligger). De signalisatie bestaat uit rode leds. De letters 

zijn minimaal50 mm hoog. 

3.12.2 De blauwe lichtsignalisatie heeft 2 lichtniveaus (klasse 1 en klasse 2 volgens ECE/324 

R65). 

 

3.11 Standaard lichtbalk voor kleine en middelgrote voertuigen 

3.11.1 De lichtbalk is verkrijgbaar in verschillende breedtes (zie punt 1.3.18) van 1000 tot 1250 

mm. De lichtbalk is maximaal 160 mm hoog (exclusief houder) en het geheel (inclusief 

bevestigingskit) is maximaal 230 mm hoog. 

3.11.2 De lichtbalk is uitgerust met leds die een blauw knipperlicht verspreiden dat 360° 

rondom de balk zichtbaar is. Daartoe heeft de balk minimaal 52 leds (24 op de voorkant, 

12 op de achterkant en 8 op elke zijkant). 

3.11.3 De lichtbalk heeft op de zijkanten (links en rechts) en op de voorkant werklichten met 

een kleurtemperatuur van 3000 tot 4000 K. Het gebruik van halogeenlampen is 

toegelaten. 

3.11.4 Het is toegelaten om de kleuren blauw/wit van een deel van de leds van de blauwe 

lichtsignalisatie aan te passen voor een gelijkwaardige werkverlichting. 

3.11.5 Op de achterkantheeft de lichtbalk een band met looplicht die een oranje licht 

verspreidt. Er zijn drie verschillende bewegingenmogelijk door het achtereenvolgens 

oplichten en doven van minimaal 6 led modules: 

3.11.5.1 pijlnaar rechts door een links-rechtsbeweging. 

3.11.5.2 pijl naar links door een rechts-linksbeweging. 

3.11.5.3 ‘warning effect’ door een beweging van het midden naar de buitenkant (of 

gelijktijdig knipperen van alle modules). 

3.11.6 Naargelang van het gebruik is het toegelaten de kleuren oranje/blauw van de leds van 

de band met looplicht, die in de lichtbalk is ingebouwd, aan te passen. 

3.11.7 De blauwe lichtsignalisatie heeft 2 lichtniveaus (klasse 1 en klasse 2 volgens ECE/324 

R65). 

3.11.8 De balk kan stevig worden bevestigdop het dak van een voertuig dat 250 km/u haalt. 

3.11.9 De lichtbalk wordt op een sterkframe bevestigd om de stevigheid ervan te verzekeren. 

3.11.10 De lichtbalk is voldoende onbuigzaam om schadelijke trillingen en vervormingen tijdens 

het monteren te vermijden. 



3.11.11 Het geheel van de lichtmodules wordt door een kap in slagvast polycarbonaat 

beschermd. Minstens één derde van de verticale oppervlakken van de kap heeft een 

blauwe kleur. 

3.11.12 De elektrische bekabeling bestaat uit een tweedelige mantel (kabel) met een waterdichte 

en geprofileerde dakconnector met ronde voet. 

3.11.13 Als geen enkele functie van de balk geactiveerd is, moet het elektriciteitsverbruik nul zijn 

(geen waakstand). 

3.11.14 De balk wordt met een permanente bevestigingskit bevestigd om het aantal gaten in het 

dak van het voertuig en de grootte ervan maximaal te beperken. 

3.11.15 De lichtbalk wordt steeds stevig op het voertuig bevestigd met houders die voorzien zijn 

van rubberen voetstukken om de stevigheid, de waterdichtheid en de bescherming van 

de carrosserie te verzekeren. 

 

 


