
Výstražná světelná souprava LED

VNT(C) světelná souprava typu Magnum
Návod k použití a montáži

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil zakoupením našeho výrobku.
Před  uvedením  přístroje  do provozu  si  velmi  pozorně  přečtěte  návod  k použití  a montáži.  Návod  společně 
se záručním listem dobře uschovejte. V případě postoupení výrobku dalšímu uživateli  předejte s výrobkem i tento 
návod.

HOMOLOGACE
Světelné soupravy jsou homologovány v základních konfiguracích s rohovými moduly pod čísly:
E8  00 1928 TA2 (EHK-65), E8  00 1927 TB2 (EHK-65),  E8  00 1926 TR2 (EHK-65), E8  10R-06 2012 (EMC)

Doplňkové vybavení přímými výstražnými svítidly, LED alejí, LED pracovními svítidly apod. je instalováno na základě 
objednávky zákazníka a není předmětem homologace.
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1 Účel použití zvláštních výstražných světelných zařízení

1.1 Modrá nebo modrá a červená barva

Účelem použití zvláštních výstražných svítilen je zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě při mimořádných situacích.

Zvláštní  světelnou  svítilnou  vyzařující  přerušované  světlo  modré nebo  modré  a  červené barvy  mohou  být 
vybavena  vozidla  Ministerstva  vnitra  používána  policií  a  označená  podle  zvláštního  právního  předpisu,  vozidla 
používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a vozidla poskytovatele 
zdravotnické  záchranné  služby  (zákonné  předpisy  určují,  která  vozidla  dalších  složek  a  institucí  mohou  používat 
zvláštní výstražné svítilny).

Vozidlo  s instalovanou výstražnou svítilnou vyzařující  modré nebo modré a červené světlo musí  být  současně 
vybaveno také zvláštním výstražným akustickým zařízením (sirénou).

1.2 Oranžová barva

Zvláštní výstražné svítilny vyzařující světlo oranžové barvy jsou speciální výbavou pro vozidla a pohyblivé pracovní 
stroje, které vzhledem ke svým rozměrům, určení a pracovnímu režimu v silničním či jiném provozu tvoří překážku 
nebo jinak omezují plynulost a bezpečnost v dopravě. Jejich úkolem je pomocí přerušovaného toku oranžového světla 
upozornit  ostatní  účastníky  v  silniční  dopravě  nebo  ve  specifických  pracovních  procesech  (stavby,  lesnické  a 
zemědělské práce apod.) na potřebu zvýšené opatrnosti.

Vozidla  vybavená  oranžovými  výstražnými  svítidly  nesmí  používat  akustická  výstražná  zařízení  určená 
výhradně pro vozy s právem přednosti v jízdě.

1.3 Upozornění

Homologace, schválení

Zvláštní  výstražná  světelná  zařízení  patří  do  kategorie  výrobků,  na  něž  se  přísně  vztahují  závazné  předpisy 
a normy popisující technické provedení, způsob instalace, oprávnění, důvody a způsob jejich používání.

Výrobky  homologované  podle  předpisu  EHK  65  smí  být  použity  jako  hlavní  světelné  výstražné  zařízení 
za podmínky  dodržení  počtu  a rozmístění  v souladu s homologačním předpisem, podmínkami  platnými  pro  vydání 
"Osvědčení" o homologaci a legislativními podmínkami pro schvalování vozidel pro provoz na veřejných komunikacích 
příslušné země.

Všechny výrobky musí být povinně homologovány také pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Poučení uživatele, použití zařízení

Provozovatel vozidla vybaveného zvláštními výstražnými svítidly je povinen prokazatelně seznámit řidiče vozidla 
s podmínkami, za kterých smí nebo musí výstražné zařízení použít, a s tímto návodem. Výrobek smí být použit jedině 
k účelu,  ke  kterému  je  určen,  v souladu  s tímto  návodem k obsluze  a s obecně  závaznými  předpisy  o používání 
zvláštních výstražných svítidel. Obsluha vozidla by se měla denně přesvědčit, že veškeré funkce zařízení jsou správné  
a světlo vyzařované výstražným zařízením není blokováno částmi vozidla (např. otevřeným kufrem, střešní nástavbou, 
nákladem apod.), při použití na stojícím automobilu pak lidmi, vozidly nebo jinými překážkami.

Použití tohoto nebo jakéhokoli výstražného zařízení nezaručuje, že všichni řidiči zpozorují varovné signály a budou 
na ně  reagovat.  Uživatel  tohoto  zařízení  nikdy  nesmí  považovat  přednost  v jízdě  za absolutní.  Je  plně  v jeho 
odpovědnosti se ujistit,  že může bezpečně pokračovat do křižovatky, jet v protisměru, dostatečně reagovat při jízdě 
vysokou rychlostí.

Servis

Opravy smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaná osoba.

Montáž

Instalaci zvláštní výstražné světelné soupravy smí provádět pouze výrobcem vyškolený pracovník s odpovídající 
kvalifikací. V případě neodborné instalace jsou porušeny záruční podmínky a výrobce nenese žádnou odpovědnost 
za jakékoli případné škody způsobené touto instalací nebo jejími důsledky v následném provozu.
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Používání přídavných světelných zdrojů:

Na výslovné  přání  zákazníka  mohou  být  do konstrukce  zvláštního  světelného  výstražného  zařízení  doplněny 
přídavné  světelné  zdroje  stálého  nebo přerušovaného  světla  jiné  barvy  než  pro  stanovený  účel  použití  připouští  
závazné předpisy pro schvalování a provoz vozidel na pozemních komunikacích. Tyto světelné zdroje smí být použity 
pouze jako pracovní svítilny ke specifickým účelům, pro které si je zákazník objednal, a to zásadně způsobem, který 
nezpůsobí  oslnění  nebo  ztrátu  orientace  ostatních  účastníků  silničního  provozu.  Tyto  svítilny  nejsou  určeny  jako 
doplněk  nebo  náhrada  předepsaného  osvětlení  vozidla  k osvětlení  silnice  při  jízdě  nebo  stání  na pozemních 
komunikacích a nesmí tak být použity. 

Ochrana zraku

Svítidla  LED jsou  zdroji  velmi  intenzívních  světelných  záblesků.  V  zájmu  ochrany  zraku  před  poškozením je 
nepřípustné záblesky pozorovat z bezprostřední blízkosti.1

2 Obsah dodávky výrobku

Světelná souprava (rampa) 1 ks

Gumová průchodka 1 ks

Návod k použití a montáži 1 ks

Záruční list 1 ks

Seznam montážních středisek 1 ks

Tabulka 1: Obsah dodávky výrobku

3 Způsob značení světelných souprav typu Magnum

1 Použité výkonové LED představují zdroj světla třídy 2 pro ochranu zraku (IEC 825).
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Obrázek 1: Ukázka podoby výrobního štítku



4 Technická data

Napájecí napětí Up

12/24 V(10,8 - 16 V)/(21,6 - 30 V)

12 V - světelné soupravy s bílými (bočními) moduly

Typ záblesku (nastavitelný) dvojzáblesk, trojzáblesk a čtyřzáblesk

Proudový odběr rohového modulu 
v době svitu LED diod

Denní provoz
při napájecím napětí 12 V 3,6 A

při napájecím napětí 24 V 1,8 A

Noční provoz
při napájecím napětí 12 V 1,8 A

při napájecím napětí 24 V 0,9 A

Proudový odběr přímého modulu v 
době svitu LED diod

Denní provoz 0,5 A

Noční provoz 0,25 A

Proudový odběr bočního (bílého) modulu 0,9 A

Rozměry
výška 58 mm
hloubka 312 mm
šířky: 584, 743, 902, 1060, 1219, 1378, 1537, 1695, 1854 mm

Hmotnost cca 10 kg

Provozní podmínky

Rozmezí pracovních teplot - 25 °C až + 55 °C

Relativní vlhkost ≤ 90 %

Atmosféra bez škodlivých výparů

Tabulka 2: Technické data
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Obrázek 2: Způsob značení světelných souprav  



5 Světelná souprava – mechanické provedení

Výstražná světelná souprava je tvořena nosnou základnou z hliníkového profilu, který je na obou koncích opatřen 
plastovými koncovkami. Celý profil je rozdělen vnitřními přepážkami na několik částí. V pravé části světelné soupravy 
(blíže místu spolujezdce) je umístěna centrální řídící jednotka (generátor). Pod krajními kryty je umístěna světelná část 
levého resp. pravého rohového LED modulu.
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Obrázek 3: Popis komponentů světelné soupravy



5.1 Moduly světelné soupravy

Rohová svítilna, 12 LED

Přední výstražná dálková svítilna, 6 LED

Přední výstražná dálková svítilna, 3 LED

Pracovní svítilna (PS) na 24 V, 6 LED

Přední výstražná dálková svítilna dvoubarevná (3+3 LED)

Pracovní svítilna (PS) na 12 V, 6 LED

Svítilna aleje 3 LED (TM41, TM51, TM61)

Boční svítilna (AL), 3 LED
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5.2 Kryty světelné soupravy

Typ a délka krytu Barva krytu
Objednací 
číslo

K
ra

jn
í 

kr
yt

290 
mm

Modrá
bez okénka pro boční svítilnu 4005329036

s okénkem pro boční svítilnu 4005329030

Červená
bez okénka pro boční svítilnu 4005329076

s okénkem pro boční svítilnu 4005329032

Oranžová
bez okénka pro boční svítilnu 4005329034

s okénkem pro boční svítilnu 4005329081

Čirá bez okénka pro boční svítilnu 4005329050

S
tř

e
dn

í 
kr

yt

155 
mm

Modrá 4005329072

Červená 4005329071

Oranžová 4005329070

Čirá 4005329069

Černá 4005329080

Opálová 4005329079

315 
mm

Modrá 4005329031

Červená 4005329033

Oranžová 4005329035

Čirá 4005329049

Černá 4005329078

Opálová 4005329077

Tabulka 3: Varianty krytů světelné soupravy včetně objednacích čísel
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5.3 Rozměry světelné soupravy

Rozměr: 584 mm

Možné složení:
Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks

Rozměr: 743 mm

Možné složení:

Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks
Do střední části (pro vyzařování dopředu i dozadu) je možno osadit 1 ks modulu výstražné svítilny nebo pracovní svítilny PS

Rozměr: 902 mm

Možné složení:

Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks
Do střední části (pro vyzařování dopředu / dozadu) je možno osadit až 2 ks modulu výstražné svítilny nebo pracovní svítilny PS

Rozměr: 1060 mm

Možné složení:

Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks
Do střední části (pro vyzařování dopředu / dozadu) je možno osadit až 3 ks modulu výstražné svítilny nebo pracovní svítilny PS

Rozměr: 1219 mm

Možné složení:

Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks
Do střední části (pro vyzařování dopředu / dozadu) je možno osadit až 4 ks modulu výstražné svítilny, pracovní svítilny PS nebo 
svítilny aleje

Rozměr: 1378 mm

Možné složení:

Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks
Do střední části (pro vyzařování dopředu / dozadu) je možno osadit až 5 ks modulu výstražné svítilny, pracovní svítilny PS nebo 
svítilny aleje

Rozměry: 1537 mm

Možné složení:

Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks
Do střední části (pro vyzařování dopředu / dozadu) je možno osadit až 6 ks modulu výstražné svítilny, pracovní svítilny PS nebo 
svítilny aleje

Rozměry: 1695 mm

Možné složení:

Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks
Do střední části (pro vyzařování dopředu / dozadu) je možno osadit až 7 ks modulu výstražné svítilny, pracovní svítilny PS nebo 
svítilny aleje

Rozměry: 1854 mm

Možné složení:

Rohová svítilna - 2 ks
Boční svítilna AL - 2 ks
Do střední části (pro vyzařování dopředu i dozadu) je možno osadit až 8 ks modulu výstražné svítilny, pracovní svítilny PS nebo 
svítilny aleje

Tabulka 4: Varianty délek světelných souprav s vyobrazením složení krytů
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6 Světelná souprava – montáž

Pozice  světelné  soupravy  má  být  taková,  aby  její  výstražný  světelný  signál  byl  viditelný  z jakéhokoli  místa 
vzdáleného  20 m  od vozidla  z výšky  1m nad  vozovkou.  Rovina  její  základny  má  být  rovnoběžná  (planparalelní) 
s rovinou vozovky.

Na osobních vozech bývá optimální pozice světelné soupravy přibližně nad středními sloupky dveří (sloupky B). Není 
vhodné umístit soupravu příliš blízko hrany předního skla, nápor větru pak způsobuje zvýšený aerodynamický hluk.

Světelnou soupravu na střechu vozidla namontujte s použitím originálních držáků dodaných výrobcem.

Držáky ke světelné soupravě upevněte pomocí čtvercových šroubů a matic (jsou vždy součástí dodávky držáků), 
které zasunete do drážek v nosném profilu světelné soupravy.

Po volném  nasunutí  držáků  se čtvercovými  šrouby  a maticemi  je  vhodné  soupravu  položit  na určenou  pozici 
na střeše vozu a označit si polohu otvoru o průměru 18 mm pro přívodní kabel, u některých druhů držáků pak také 
středy otvorů pro přišroubování držáků ke střeše vozidla.

Po sejmutí soupravy vyvrtejte příslušné otvory, osaďte průchodku pro přívodní kabel (viz. Obrázek 6) a opět položte 
soupravu do správné pozice. Použijte příslušný spojovací materiál (dle návodu příslušného typu držáku) a vše řádně 
dotáhněte.
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Obrázek 4: Pohled ze spodní strany na světelnou soupravu

Obrázek 5: Příklad držáku světelné soupravy do střechy



Těsnící  profil,  který  je  natlačen  do drážek,  na koncích  zkraťte  dle  použitých  držáků  světelné  soupravy. 
(viz obrázek č. 7)

V základně světelné soupravy jsou otvory pro odtok kondenzované vody  (viz obrázek č. 7).  Nedoporučujeme tyto 
otvory  jakkoliv  zatěsňovat,  aby  ve světelné  soupravě  nekondenzovala  voda,  čímž  by  mohlo  dojít  k poškození 
komponentů světelné soupravy, popř. ke snížení svitu. 

7 Světelná souprava – elektrická instalace
Elektrickou instalaci světelné soupravy provádíme zásadně před jejím připojením k palubní síti vozidla.

Zapojení soupravy se provádí prostřednictvím vyvedeného kabelu (vodičů), popř. vlastní kabeláží, která se připojí 
ke svorkovnici umístěné na nosné základně z hliníkového profilu.

Pokud zařízení nebude napájeno z autobaterie, je nutno způsob napájení konzultovat s technickým oddělením 
výrobce.

P:\Dokumentace\Návody k obsluze\2LP 780 139_magnum\2LP 780 139_CZ (5365724)\2LP 780 139.odt 10 / 18 2LP 780 139 list 44

Obrázek 6: Průchodka přívodního kabelu

Obrázek 7: Montáž těsnících profilů



7.1 Dimenzování vodičů a jištění

Napájecí přívody:

• doporučený průřez vodičů min. 1,5 mm2

• kladný přívod napájení soupravy je nutno jistit pojistkou, její dimenzování se odvíjí od vybavenosti 
soupravy (počtu LED modulů) a také nastaveného způsobu záblesků (střídavý vs. souhlasný)

• na jedno napájecí vedení je možno zapojit pouze jednu světelnou soupravu

Vstupní signály (ON, NP, SIPOIN, ad):

• doporučený průřez vodičů min. 0,5 mm2

• v případě vedení signálů od autobaterie či jiného napěťového zdroje (tedy nikoliv z k tomu 
určených svorek zesilovače AZZ400) je nutno signály jistit (max.1A) pojistkou

Vstupně/výstupní a výstupní signály (SYN, SIPOOUT):

• doporučený průřez vodičů min. 0,5 mm2

• signály jsou jištěny v rámci generátoru světelné soupravy

7.2 Seznam a popis vodičů/signálů

Barva vodiče Signál Typ Popis

rudá
(samostatný vodič)

+Up napájení + napájecí napětí (autobaterie)

modrá
(samostatný vodič)

GND napájení - napájecí napětí (autobaterie)

hnědá ON vstup aktivace rohových výstražných modulů

žlutá DS vstup aktivace dálkových (přímých) výstražných modulů

šedá SIPOIN vstup signalizace poruchy - vstup

bílá SIPOOUT výstup signalizace poruchy - výstup

růžová SYN vstup/výstup synchronizace

zelená NP vstup noční provoz

žluto-černá ZM vstup změna zábleskového režimu

modrá BSL vstup aktivace boční levé (bílé) pracovní svítilny

rudá BSP vstup aktivace boční pravé (bílé) pracovní svítilny

černá AL vstup aktivace sváděcí aleje – směrování vlevo

fialová AP vstup aktivace sváděcí aleje – směrování vpravo
Tabulka 5: Seznam a popis vodičů

* v závislosti na vybavenosti světelné soupravy některé vodiče nemusí být vyvedeny

Poznámka:

• vstupy – aktivují se přivedením signálu logické úrovně H (+Up)

• DS – volba dostupná pouze v případě již aktivované světelné soupravy

• AL + AP – současnou aktivací signálů se alej uvede do režimu světelné výstrahy

• výstupy – na aktivovaném výstupu je k dispozici signál +Up se zatižitelností 150 mA
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7.3 Zapojení světelné soupravy

• k uvedení světelné soupravy do provozu postačí připojit napájecí napětí (+Up a GND) a aktivační vodič (ON)

◦ pokud je napájení soupravy spínáno výkonově (přes relé), připojte vodič ON k vodiči +Up

◦ je-li v instalaci požadováno trvalé připojení soupravy k napájecí síti vozidla, vodič ON slouží pro vlastní  
aktivaci funkce soupravy

• pro aktivaci přímých modulů připojte vodič DS k potenciálu +Up

• pro aktivaci nočního provozu (záblesky se sníženou intenzitou svitu) připojte vodič NP k potenciálu +Up

• je-li  v  instalaci  požadována funkce synchronizace světelných souprav (popř.  světelné soupravy s  majáky) 
propojte vzájemně signál SYN všech daných zařízení

• je-li během instalace nebo později potřeba změnit zábleskový režim majáku, viz. čl. 9

• je-li v instalaci požadována funkce signalizace poruchy, zapojte signály SIPOIN a SIPOOUT, viz. čl. 10.4 

8 Synchronizace světelných souprav, resp. světelné soupravy s majáky
Vzájemně synchronizovat je možné jen světelné soupravy (popř. světelné soupravy spolu s majáky, atd.) stejného 
typu, tj.:
  1)

• jednobarevné světelné soupravy (mající v celé své šíři LED diody pouze jedné barvy)
• "půlené" světelné soupravy (mající v jedné polovině typicky modré LED diody a ve druhé polovině LED diody 

červené)
• jednobarevné majáky řady VML
• jednobarevná rohová svítidla řady LED X44

  2)
• dvoubarevné světelné soupravy (mající v celé své šíři jak modré tak červené LED diody)
• dvoubarevné majáky řady VML

8.1 Asynchronní režim

Jednotlivé části světelného výstražného systému nejsou nijak synchronizovány (vodič SYN nezapojen), každé zařízení 
bliká nezávisle ve svém nastaveném zábleskovém režimu.

8.2 Synchronní režim

Jednotlivé části světelného výstražného systému jsou propojeny vodičem SYN a jejich činnost je tak synchronizována.

Střídavý/souhlasný a jiné režimy záblesků se volí nastavením zábleskového režimu jednotlivých souprav či majáků., 
viz. kapitola 9.
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9 Časování záblesků a zábleskové módy
Časování  záblesků  (střídavý/souhlasný  záblesk)  se  stejně  jako  zábleskový  mód  (dvojzáblesk,  trojzáblesk  ad.) 

nastavuje změnou zábleskového režimu světelné soupravy.
• v případě jednobarevných a půlených světelných souprav se takto děje prostřednictvím vodiče ZM 
• v  případě  plně  dvoubarevných  souprav  k  tomuto  účelu  slouží  mikrospínač  na  plošném spoji  generátorů 

výstražných svítilen (zábleskový režim každé z barev modrá/červená se nastavuje samostatně)

9.1 Naprogramované zábleskové režimy - jednobarevná/půlená světelná souprava
Zábleskové režimy jsou naprogramovány v tomto pořadí:

Číslo zábleskového režimu Časování záblesků Zábleskový mód

1 střídavé
dvojzáblesk

2 souhlasné

3 střídavé
trojzáblesk

4 souhlasné

5 střídavé
čtyřzáblesk

6 souhlasné

Tabulka 6: Naprogramované zábleskové režimy - jednobarevná/půlená světelná souprava

9.2 Naprogramované zábleskové režimy - plně dvoubarevná rampa světelná souprava

Číslo zábleskového 
režimu

Fáze časování
Zábleskový módČervená barva Modrá barva

levý modul pravý modul levý modul pravý modul

1 fáze 2 fáze 1 fáze 1 fáze 2 dvojzáblesk

2 fáze 2 fáze 1 fáze 1 fáze 2 trojzáblesk

3 fáze 2 fáze 1 fáze 1 fáze 2 čtyřzáblesk

4 fáze 1 fáze 1 fáze 1 fáze 1 dvojzáblesk

5 fáze 1 fáze 1 fáze 1 fáze 1 trojzáblesk

6 fáze 1 fáze 1 fáze 1 fáze 1 čtyřzáblesk

7 fáze 3 fáze 4 fáze 4 fáze 3 dvojzáblesk

8 fáze 3 fáze 4 fáze 4 fáze 3 trojzáblesk

9 fáze 3 fáze 4 fáze 4 fáze 3 čtyřzáblesk

10 fáze 3 fáze 3 fáze 3 fáze 3 dvojzáblesk

11 fáze 3 fáze 3 fáze 3 fáze 3 trojzáblesk

12 fáze 3 fáze 3 fáze 3 fáze 3 čtyřzáblesk

Tabulka 7: Naprogramované zábleskové režimy - plně dvoubarevná světelná souprava

Příklad nastavení střídání barev (celé vozidlo jednou barvou a poté barvou druhou): u generátoru v pravém rohovém 
modulu nastavte zábleskový mód číslo 4, u generátoru v levém rohovém modulu pak zábleskový mód číslo 10.
Příklad nastavení střídání barev a střídání stran (záblesky: červená barva vlevo → červená barva vpravo → modrá  
barva vlevo → modrá barva vpravo): u generátoru v pravém rohovém modulu nastavte zábleskový mód číslo 1, u  
generátoru v levém rohovém modulu pak zábleskový mód číslo 7.

Střídavý zábleskový režim - svítilny umístěné na vozidle jsou ve střídavém režimu tehdy, jestliže mají aktivní 
záblesk nejdříve svítilny na jedné straně vozidla (vlevo) a poté na straně druhé (vpravo).

Souhlasný zábleskový režim -  svítilny umístěné na vozidle jsou v souhlasném režimu, jestliže mají  všechny 
aktivní záblesk ve stejný okamžik.
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9.3 Vizualizace nastaveného zábleskového režimu

Aktuálně nastavený zábleskový režim je možno zjistit následujícím způsobem:
 vodič ZM připojte ke kladnému pólu napájecího napětí
 po 2s souprava přestane blikat a přejde do režimu trvalého svitu
 odpojte vodič ZM

→ počet záblesků indikuje nastavený zábleskový režim
 po indikačních záblescích souprava opět začne blikat v původně nastaveném (nezměněném) zábleskovém 

režimu

9.4 Nastavení zábleskového režimu

1) posun v tabulce zábleskových režimů směrem – vpřed
◦ vodič ZM připojte ke kladnému pólu napájecího napětí
◦ po 2s souprava přestane blikat a přejde do režimu trvalého svitu
◦ po 4s se intenzita svitu skokově zvýší
◦ odpojte vodič ZM
◦ zábleskový režim se nyní zvýší o 1, resp. dojde k posunu v tabulce směrem vpřed

→ počet záblesků indikuje nastavený zábleskový režim
◦ po indikačních záblescích souprava opět začne blikat v aktuálně nastaveném zábleskovém režimu

2) posun v tabulce zábleskových režimů směrem – vzad
◦ vodič ZM připojte ke kladnému pólu napájecího napětí
◦ po 2s souprava přestane blikat a přejde do režimu trvalého svitu
◦ po 4s se intenzita svitu skokové zvýší
◦ po 6s se (již bez ohledu na stav vodiče ZM) zábleskový režim sníží o 1, resp. dojde k posunu v tabulce 

směrem vzad
→ počet záblesků indikuje nastavený zábleskový režim

◦ po indikačních záblescích souprava opět začne blikat v aktuálně nastaveném zábleskovém režimu
◦ pokud jste tak doposud neučinili, odpojte vodič ZM

10 Vnitřní diagnostika, signalizace poruchy
Světelná souprava je  vybavena funkcí  diagnostiky nepřetržitě  monitorující  správnost  funkce vlastních obvodů i 

funkce světelné části VRZ (správnost funkce aleje a bočních svítidel monitorována není).

Případná závada je uživateli indikována:

• opticky (chybový kód v podobě krátkých záblesků se sníženou intenzitou svitu)

• pomocí analogové sběrnice SIPO (SI-signalizace PO-poruchy)

10.1 Možné příčiny poruchy

Kontinuálně je monitorována činnost a parametry obvodů náležících do jedné ze čtyř skupin.
1. vlastní obvody řídící elektroniky
2. úroveň napájecího napětí
3. zatížení analogových výstupů (ovládání přímých modulů, synchronizace)
4. přítomnost LED diod, resp. správnost funkce proudových zdrojů

10.2 Provoz vs. režim poruchy

Zapnutí/aktivace světelné soupravy:
V případě, že je po zapnutí soupravy detekována jakákoliv závada, přejde tato do tzv. režimu poruchy → souprava je 
neaktivní a přibližně v 5s intervalech se spouští diagnostika s indikací příčiny poruchy.
1. pokud projev detekované závady vymizí, souprava automaticky přejde do provozního stavu a bliká v nastaveném 

zábleskovém režimu
2. pokud projev poruchy přetrvává, ale tato zároveň není takového charakteru, že by znemožňovala základní funkci  

soupravy, přejde souprava po cca 20 s i přes existující obtíže do (omezeného) provozního stavu.
1.
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Tímto  způsobem je  uživatel  informován,  že  výstražný  systém nemusí  být  plně  funkční  a  je  žádoucí  provést  
prohlídku instalace, a zároveň je ponechána možnost nouzového dojetí vozidla.

Světelná souprava se již nachází v režimu provoz:
Souprava přejde do režimu poruchy pouze v případě, kdy je detekovaná porucha závažná (popř.  odvíjí  se od 

nastavení SW).

Při jiném typu závady souprava zůstává v aktivním stavu/pokračuje v činnosti (o přetrvávající závadě bude uživatel 
informován při dalším spuštění výstražného systému, viz. výše).

10.3 Signalizace poruchy - indikační záblesky

Optická indikace poruchy probíhá v tzv. chybovém režimu* světelné soupravy.  Typ poruchy je indikován počtem 
záblesků, kdy počet záblesků odpovídá číslu skupiny kontrolovaných parametrů (viz.  10.1,  např. problém v úrovni 
napájecího napětí = 2 záblesky).

V případě, že je v jednom okamžiku detekováno více závad, následují indikační záblesky bezprostředně po sobě.

* indikace zjištěné chyby neprobíhá v případě výrazného podpětí (ochrana před hlubokým vybitím autobaterie)

10.4 Signalizace poruchy – sběrnice SIPO

Sběrnice SIPO - přenos analogového signálu v tzv. Daisy-chain topologii:

• vstup SIPOIN „prvního“ zařízení na sběrnici musí být připojen k logické úrovni H

• vstup SIPOIN následujícího zařízení je spojen s výstupem SIPOOUT zařízení předešlého
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Stav signálu SIPO je odvozen od detekované poruchy a její závažnosti.
◦ světelná  souprava  bez  detekované  závady  →  SIPO  aktivní  (na  SIPOOUT  k  dispozici  signál  +Up  se 

zatižitelností 150 mA) = funkce sirény je povolena
◦ porucha synchronizace → SIPO aktivní  (na SIPOOUT k dispozici  signál +Up se zatižitelností  150 mA) = 

funkce sirény je povolena
◦ porucha rohového LED modulu → SIPO neaktivní (výstup SIPO odpojen) = funkce sirény je zablokována

11 Odstraňování závad
Při potížích se světelnou soupravou doporučujeme prověřit její zapojení a projít následující seznam typických potíží a 

doporučených nápravných opatření.

Světelná souprava
(projev nežádoucího stavu)

Nápravné opatření

nijak nereaguje

• zkontrolujte připojení a úroveň napájecího napětí (při výrazném 
podpětí neprobíhá ani indikace tohoto stavu – ochrana před 
hlubokým vybitím autobaterie)

• zkontrolujte, zda je aktivační signál (ON) připojen k úrovni 
napájecího napětí

pouze 1x krátce problikne,
„náhodně“ se spouští,

bliká nepravidelně

• zkontrolujte, zda je zařízení napájeno z autobaterie či jiného zdroje 
s dostatečnou proudovou zatižitelností (typickou chybou je 
napájení přivedené z nevýkonového výstupu RL1(MAJ) 
zesilovače)

• odpojte vodič SYN (synchronizace) a ověřte případný dopad na 
chod zařízení

v režimu poruchy

• zjistěte počet indikačních záblesků
1 záblesk – interní chyba, kontaktujte výrobce
2 záblesky – podpětí/přepětí, zkontrolujte napájecí napětí
3 záblesky – přetížení/neočekávaný stav analogových výstupů, 
odpojte všechny „zbytné“ signály, ponechejte připojené pouze 
napájení a aktivační vodič ON
4 záblesky – vada proudových zdrojů, LED diod rohových modulů 
nebo použití napájecího zdroje s nedostatečnou proudovou 
zatižitelností. Zkontrolujte, zda blikají všechny LED diody 
rohových modulů soupravy.

Tabulka 8: Odstraňování závad, nápravní opatření

Při kontaktování technického oddělení výrobce uveďte, prosím, kód světelné rampy a její výrobní číslo.

12 Údržba
K zachování  vysokého  světelného  výkonu  je  nutné  abyste  udržovali  kryty  světelné  soupravy  v čistém  stavu. 

Konstrukce umožňuje mytí v mycích linkách nebo ruční mytí rozprašovaným nízkotlakým proudem vody (sprchování) 
s případným přidáním vhodné autokosmetiky. Mytí provádějte zásadně v prostorech určených k mytí automobilů, aby 
nedošlo k úniku znečištěné vody do půdy nebo do kanalizace.

Použití  vysokotlakých  mycích  strojů,  abrazivních  materiálů  a používání  jakýchkoliv  organických 
rozpouštědel je nepřípustné.

12.1 Kryty světelné soupravy

Dlouhodobým  používáním  mohou  kryty  světelné  soupravy  ztratit  žádoucí  průsvitnost,  a to  v důsledku  nečistot 
na vozovkách, které obrušují plastové části automobilů. V takovém případě je vhodné kryty vyměnit za nové. Všechny 
druhy krytů a upevňovacích spon jsou dodávány jako standardní náhradní díly na objednávku.
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12.2 Světelné zdroje 

Světelné soupravy  používají moderní zdroje světla - výkonové prvky LED III. generace. Rohové moduly soupravy 
jsou složeny z modulů nesoucích dvojice nebo trojice LED prvků opatřených speciální optikou. Pokles svítivosti LED je 
vzhledem k celkové praktické době používání světelné soupravy na vozidle málo podstatný, a proto se předpokládá 
výměna modulů s LED prvky jenom výjimečně v případě poruchy.

12.3 Oprava elektronických částí světelné soupravy

Elektronická výbava světelné  soupravy  je  možné svépomocně opravovat  pouze v případě,  že se jedná  o zjevné 
banální poruchy, jako například vadná pojistka. V opačném případě je nanejvýš doporučeno příslušný funkční blok 
vyměnit za náhradní2 a odeslat jej výrobci k provedení dílenské opravy.

12.4 Pokyny pro výměnu LED svítidla nebo elektroniky

Sejměte potřebnou část  světelného krytu světelné soupravy.  Poškozený/vadný díl  vyjměte,  zabalte do kartonové 
krabice s měkkou výstelkou a odešlete do výrobního podniku.

Montáž opraveného svítidla provedete zpětným postupem jako při demontáži.

12.5 Pokyny pro provádění periodických preventivních prohlídek technického stavu

Pro zachování dlouhodobé spolehlivé funkce výrobku je nutné, aby uživatel (provozovatel) nejméně 1x ročně provedl  
kontrolu celkového technického stavu výstražného zařízení, a to se zaměřením zejména na tyto náležitosti:

1.neporušenost a průhlednost krytů 

2. stav upevnění světelné soupravy na střeše vozidla, tj. stav držáků a střechy v místě uchycení, dotaženost šroubů

3.pohledová kontrola čistoty vnitřních částí světelné soupravy, neporušenost plastových spon krytů

4.stav připojovacích konektorů světelné soupravy (kvalita vodivého spojení, koroze)

5. funkce všech světelných zdrojů

13 Servis
Servis a opravy tohoto zařízení zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace.

14 Doprava
Přeprava  výrobku  v přepravním  obalu  musí  být  provedena  uzavřenými  krytými  dopravními  prostředky,  v jejichž 

přepravním prostoru je zaručeno prostředí  bez škodlivých výparů s teplotou -  25 °C až + 55 °C a relativní  vlhkostí 
do 75 %. Stohování při dopravě - povoleno max. 5 ks na sobě. Po dobu přepravy ručí za výrobek přepravce.

15 Skladování
Výrobek musí být skladován v přepravním obalu v prostředí s teplotou + 5 °C až + 30 °C a relativní vlhkostí do 75 %, 

bez  chemických  vlivů.  Přepravní  obal  nesmí  být  při  skladování  ve styku  se zemní  vlhkostí  a nesmí  být  vystaven 
sálavému teplu. Stohování při skladování - povoleno max. 5 ks na sobě. V případě nedodržení skladovacích podmínek 
odmítá dodavatel jakékoliv reklamace z titulu záruky.

16 Záruka
Výrobce  zaručuje  technické  vlastnosti  výrobku  podle  platných  technických  podmínek  a uznává  reklamace  dle 

příslušných právních norem po dobu uvedenou v záručním listě. 

2 K  zajištění  pružného  servisu  výrobce  buduje  systém  zasílání  náhradních  funkčních  bloků,  které  je  možné  vyměnit  u  uživatele  zařízení  
svépomocí. Náklady na opravu vadných opravitelných bloků jsou stanoveny výhradně podle skutečného rozsahu poruchy vadného dílu, nikoli  
jako cena celého měněného bloku. Rychlost a cena servisu by tak měla přinášet uživatelům výhody. K tomu si výrobce vyhrazuje právo jako  
náhradní díl posílat opravené / repasované díly, které budou považovány za díly nové a bude na ně uplatňována záruka ve  stejném rozsahu, 
jako na díly nové.
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17 Ochrana životního prostředí
Obaly výrobků jsou vyrobeny výhradně z recyklovatelných materiálů, které by při nesprávném uložení 

mohly poškozovat životní prostředí. Po vybalení a instalaci výrobku všechny obalové prostředky podle 
charakteru  materiálu  (papír,  plast,  kov,  dřevo)  odevzdejte  do tříděného odpadu  na sběrných  místech 
ve vaší obci.

Výrobky  jsou  po ukončení  technické  životnosti  (dožilé  výrobky)  považovány  ve smyslu  zákona 
o odpadech za elektroodpad,  který  nesmí být  odstraňován spolu  se směsným komunálním odpadem. 

Musí být odkládán na místech odděleného sběru, která jsou určena k tomu, aby se zařízení dostalo až k ekologickému 
zpracování.

Spotřebitel  se o sběrném  místě  dozví  na obecním  úřadu,  u posledního  prodejce  a na webových  stránkách 
www.  a  sekol.cz  . Výrobní značka ani místo nákupu neovlivňuje jeho odevzdání k recyklaci na místa zpětného odběru. 
Výrobce je zapojen do kolektivního systému pro nakládání s elektroodpadem ASEKOL a.s.

Jsou-li výrobky instalovány do vozidel, stávají se součástí finálního provedení specializovaného automobilu, jehož 
ekologická likvidace může být upřesněna jeho dodavatelem. 

Dodržením postupu pro oddělený sběr vysloužilého elektrozařízení zajistíte možnost recyklace použitých materiálů 
a přispějete k ochraně životního prostředí.
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