
Osvetľovač LS1 a LS1m 
 

Osvetľovač je primárne určený ako čelové svetlo a pre statické osvetľovanie 
pracovných priestorov.  

 

 

 

Mechanická konštrukcia je robustná a chemicky odolná (použité materiály: eloxovaný 
dural, nerezový plech, nerezové skrutky a matice, plexisklo (akrylát), chemicky 
odolný a vysoko ohybný kábel, silikónové tesnenie).  

 

 

 

Osvetľovač je možné prevádzkovať v prašnom prostredí, je odolný a 
prevádzkovateľný v striekajúcej vode a 1m pod hladinou vody.  

 



 

 

Ako zdroj svetla sú použité dve najmodernejšie LED Cree XR-E R2 s účinnosťou 
>100 lm/W a sú riadené vlastnými meničmi s vysokou účinnosťou.  

 

Jedna LED má optický kolimátor pre osvetľovanie do diaľky (15°) a druhá LED má 
kolimátor pre osvetľovanie so širším svetelným kužeľom (45°). Systém ovládania 
umožňuje nastavovať intenzitu osvetlenia a pomer intenzít svetelných kužeľov.  



 

 

Elektronická časť obsahuje vlastný mikropočítač, čo zabezpečuje vysokú flexibilitu 
elektroniky osvetľovača s možnosťou zmeny ovládania a pridávania funkcií (napr. 
sledovanie a indikácia stavu akumulátorov – meraním napätia, počítaním kapacity 
(Ah), meranie teploty,...)  

 

Ovládanie svietidla je pomocou dvoch tlačidiel. 

 



Technické údaje osvetľovača LS1 

Rozsah napájacích napätí:  4 až 16.8 V jednosmerných (s ochranou 
proti prepólovaniu) 

Maximálny príkon:  9 W 
Rozsah pracovných teplôt okolia: -10 až 40 °C 
Stupeň krytia:  IP 67 
Hmotnosť (vrátane držiaka):  115 g 

Široký rozsah napájacieho napätia umožňuje použitie rôznych elektrických zdrojov:  

- adaptéry a meniče v plnom rozsahu prevádzkového napätia  
- batérie alkalické (1.5 V) v počte 3 až 10 článkov do série  
- akumulátory olovené 6 V a 12 V  
- NiCd (NiMH) akumulátory v počte 4 až 12 článkov do série  
- Li-ion (Li-pol) akumulátory 2 až 4 články do série  

 

Celkový elektrický príkon svietidla pre jednotlivé kombinácie intenzít a pomerov (pri 
veľkosti napájacieho napätia 10 V):  
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Technické údaje osvetľovača LS1m 

Rozsah napájacích napätí:  8 až 16.8 V jednosmerných (s ochranou 
proti prepólovaniu) 

Maximálny príkon:  15 W 
Rozsah pracovných teplôt okolia: -10 až 40 °C 
Stupeň krytia:  IP 67 
Hmotnosť (vrátane držiaka):  115 g 

Široký rozsah napájacieho napätia umožňuje použitie rôznych elektrických zdrojov:  

- adaptéry a meniče v plnom rozsahu prevádzkového napätia  
- batérie alkalické (1.5 V) v počte 6 až 10 článkov do série  
- akumulátory olovené 12 V  
- NiCd (NiMH) akumulátory v počte 8 až 12 článkov do série  
- Li-ion (Li-pol) akumulátory 3 až 4 články do série  

 

Hodnoty elektrického príkonu a dosahovanej svietivosti pre jednotlivé kombinácie 
intenzít a pomerov (pri veľkosti napájacieho napätia 10 V):  
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Ovládanie svietidla 

súčasným dlhším stlačením oboch tlačidiel sa 
osvetľovač vypne alebo opätovne zapne 

  

krátkym stlačením ľavého tlačidla sa zvyšuje intenzita 
osvetlenia v nastavenom pomere 

  

krátkym stlačením pravého tlačidla sa znižuje intenzita 
v nastavenom pomere 

  

dlhým stlačením ľavého tlačidla sa zvyšuje pomer pre 
širší svetelný kužel 

  

dlhým stlačením pravého tlačidla sa zvyšuje pomer pre 
užší svetelný kužel  

  

 

Po vypnutí a opätovnom zapnutí svietidla je automaticky aktivované posledné 
nastavenie intenzity a pomeru. 
 
Ak počas vypínania svietidla dvoma tlačidlami sú tieto tlačidlá stlačené ešte 
2 sekundy po zhasnutí oboch LED, posledné nastavenie intenzity a pomeru zostane 
zapamätaná aj po odpojení batérií. 
 

  

> 2 sek 

 
V prípade, že sa svietidlo nebude používať viac dní, je vhodné rozpojiť prívodný 
kábel napájacieho zdroja (batérie). Svietidlo odoberá kľudový prúd a počas dlhšieho 
obdobia (niekoľko mesiacov) by mohlo dôjsť k nežiaducemu vybitiu batérií. 

 
Výrobné číslo 

Ak počas zapínania svietidla dvoma tlačidlami sú tieto dve tlačidlá stlačené ešte 
minimálne 2 sekundy, svietidlo indikuje verziu SW (4) a výrobné číslo svietidla. 
 

  

> 2 sek 



 

Tepelný manažment 

Prevádzková teplota LED svietidiel je veľmi dôležitá, pretože pri vyšších teplotách 
LED dochádza k znižovaniu účinnosti svietivosti a k znižovaniu ich životnosti. 
 
Za normálnych podmienok okolia dochádza k prehrievaniu iba na najvyššom stupni. 
Je to ale normálny stav a nemôže dôjsť k poškodeniu svietidla. 
 
Pri extrémnych podmienkach okolia (vysoká teplota, obmedzené prúdenie vzduchu 
okolo svietidla alebo intenzívne slnečné žiarenie na teleso svietidla) môže dôjsť k aj 
k značnému obmedzeniu výkonu. 
 

Režim konštantnej teploty 

Pri prevádzkovaní svietidla na vysokých stupňoch intenzity a pri nedostatočnom 
chladení svietidla, mikropočítač po dosiahnutí maximálnej prevádzkovej teploty 
automaticky plynule znižuje výkon svietidla. Výkon svietidla je vždy upravovaný pre 
daný stupeň intenzity aj pri zachovaní navoleného pomeru. 

Režim konštantnej teploty sa aktivuje pri zapínaní svietidla nasledovným postupom: 

- Držaním oboch tlačidiel pri zapínaní svietidla ešte 2 sekundy sa vyvolá sa 
indikácia výrobného čískla svietidla, 

- Držaním ľavého tlačidla po indikovaní výrobného čísla ešte minimálne 2 
sekundy. 

- Aktivovanie režimu konštantnej teploty je indikované dvojitým bliknutím. 
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Režim znižovania stupňa intezity 

Najvyšší stupeň intenzity je obmedzený na 15 sekúnd. Ak je potreba dlhšej 
prevádzky na najvyššom stupni bez prerušenia, je možné tento interval vždy 
a ľubovoľne dlho predlžovať (pokiaľ nedôjde k prehriatiu) opätovným stláčaním 
tlačidla pre zvýšenie intenzity počas tohto intervalu – vždy sa počíta 15 sekúnd do 
vypnutia od posledného stlačenia. 
 
Ak dôjde k automatickému vypnutiu najvyššieho stupňa intenzity po 15-tich 
sekundách, automaticky sa nastaví ten stupeň intenzity, na ktorý bolo svietidlo 
nastavené po dobu minimálne jednu sekundu pred navolením najvyššieho stupňa. 
 
Po dosiahnutí maximálnej prevádzkovej teploty začne mikropočítač automaticky 
znižovať stupeň intezity. Pri pokuse o opätovné zvýšenie stupňa svietivosti počas 
prehriatia, dôjde iba ku krátkemu bliknutiu na vyššom stupni – ako indikácia stavu 
prehriatia. Po vychladnutí je automaticky aktivovaná normálna prevádzka. 
 



Režim znižovania stupňa intenzity sa aktivuje pri zapínaní svietidla nasledovným 
postupom: 

- Držaním oboch tlačidiel pri zapínaní svietidla ešte 2 sekundy sa vyvolá sa 
indikácia výrobného čískla svietidla, 

- Držaním pravého tlačidla po indikovaní výrobného čísla ešte minimálne 2 
sekundy. 

- Aktivovanie režimu znižovania stupňa intenzity je indikované bliknutím. 
 

  

> 2 sek 

  

> 2 sek 

 

Monitorovanie teploty 

Prevádzkovú teplotu je možné  zistiť pomocou indikácie teploty špeciálnym postupom 
stláčania tlačidiel – krátke stlačenie obidvoch, pričom ľavé tlačidlo musí byť stlačené 
skôr a pravé musí byť uvoľnené posledné: 
 

   

 
- jedno bliknutie oboch LED znamená začiatok indikácie teploty, 
- počet bliknutí LED pre širší svetelný kužeľ indikuje desiatky stupňov celzia, 
- počet bliknutí LED pre užší svetelný kužeľ indikuje jednotky stupňov celzia. 

 
Na obrázku je príklad indikácie 25 °C: 
 

 
Kalibrácia teploty 

Pre správnu funkciu monitorovania chladenia LED je nevyhnutná kalibrácia snímača 
teploty. Svietidlo s kalibruje pri výrobe. 
 



Opätovnú kalibráciu je možné previesť nasledujúcim postupom: 
- pri izbovej teplote (20 až 25 °C) treba odpojiť prívodný kábel napájacieho 

zdroja (batérie), 
- stlačíť a držať stlačené ľavé tlačidlo, 
- pripojiť prívodný kábel napájacieho zdroja (batérie) pri neustále stlačenom 

ľavom tlačidle. 
- vyčkať na začiatok svetelnej signalizácie ukončenia kalibrácie (indikácia 

teploty 25 °C), 
- uvoľniť ľavé tlačidlo. 

 

 

 
Pri nesprávne vykonanej kalibrácii (pri inej teplote ako 20 až 25 °C) dôjde k posunu 
merania teploty pre obmedzenie maximálneho stupňa a tým aj k zmene doby jeho 
používania. 

 
Monitorovanie napätia napájacieho zdroja 

Riadiaci mikropočítač neustále monitoruje veľkosť napätia napájacieho zdroja.  
 
Podľa typu batérie je možné indikovať stupeň jej vybitia, prípadne ochrániť takto 
batérie pred úplným vybitím (napr. li-polymérové články bez zabudovanej elektroniky 
ich ochrany pred zničením). 
Rozlišujú sa tri úrovne napätia a ich dosiahnutie je indikované nasledovným 
spôsobom: 

- prvá úroveň – pri ľubovoľnom stlačení ľubovoľného tlačidla (počas bežnej 
obsluhy) dôjde k dvojitému bliknutiu oboch LED, dvojité bliknutie je pravidelné 
každú minútu 

- druhá úroveň – pri ľubovoľnom stlačení ľubovoľného tlačidla (počas bežnej 
obsluhy) dôjde k dvojitému bliknutiu oboch LED, dvojité bliknutie je pravidelné 
každú minútu a sú zablokované všetky stupňe intenzity okrem prvých dvoch, 

- tretia úroveň – úplné vypnutie svietidla. 
 
Veľkosť napájacieho napätia je možné zistiť pomocou indikácie napájacieho napätia 
špeciálnym postupom stláčania tlačidiel – krátke stlačenie obidvoch, pričom pravé 
tlačidlo musí byť stlačené skôr a ľavé musí byť uvoľnené posledné: 
 

   

 
- dvojité pomalé bliknutie oboch LED znamená začiatok indikácie napätia, 
- počet pomalých bliknutí LED pre širší svetelný kužeľ indikuje desiatky voltov, 
- počet bliknutí LED pre širší svetelný kužeľ indikuje jednotky voltov, 
- počet bliknutí LED pre užší svetelný kužeľ indikuje desatiny voltov. 

 



Ak funkcia ochrany úplneho vybitia batérie nie je aktivovaná, svietidlo možno plne 
prevádzkovať až do 4 V napäjacieho napätia. Svietidlo je čiastočne funkčné až do 
3 V napájacieho napätia, avšak svetelný výkon je úmerne znížený. 
 
Na obrázku je príklad indikácie 12,1 V: 
 

 
Nastavenie indikácie veľkosti napätia napájacieho zdroja 

Nastavenie prvej úrovne napätia (indikácia dvojitym bliknutím) sa vykoná 
nasledujúcim postupom: 

- odpojiť prívodný kábel napájacieho zdroja (batérie), 
- stlačíť a držať stlačené pravé tlačidlo, 
- pripojiť prívodný kábel napájacieho zdroja (batérie) pri neustále stlačenom 

pravom tlačidle, 
- vyčkať na začiatok svetelnej indikácie prvej úrovne napätia, 
- uvoľniť pravé tlačidlo. 
- zadať novú veľkosť napätia (podľa postupu nižšie). 
 

 

 
Nastavenie tretej úrovne napätia (vypnutie svietidla z dôvodu ochrany batérie pred 
zničením) sa vykoná nasledujúcim postupom: 

- odpojiť prívodný kábel napájacieho zdroja (batérie), 
- stlačíť a držať stlačené obidve tlačidlá, 
- pripojiť prívodný kábel napájacieho zdroja (batérie) pri neustále stlačených 

obidvoch tlačidlách, 
- vyčkať na začiatok svetelnej indikácie prvej úrovne napätia, 
- zadať novú veľkosť napätia (podľa postupu nižšie). 
 

 

 



Druhá úroveň napätia (indikácia dvojitým bliknutím a zablokovanie vyšších stupňov 
intenzity) je vždy priemerná hodnota prvej a tretej úrovne. 
 

Zadanie veľkosti napätia 

Pri nastavovaní indikácie napätia napájacieho zdroja (prvej a tretej úrovne napätia) 
sa hodnota príslušného napätia zadáva nasledovne: 

- svietidlo indikuje poslednú platnú hodnotu, 
- nasleduje dvojité pomalé bliknutie oboch LED (ako začiatok indikácie napätia) 
- čaká sa na zadanie novej hodnoty: 
 

dlhým stláčaním ľavého tlačidla sa zadávajú 
desiatky voltov  

 

 +10 V 

krátkym stláčaním ľavého tlačidla sa zadávajú 
jednotky voltov 

 

 +1 V 

krátkym stláčaním pravého tlačidla sa zadávajú 
desatiny voltov 

 

 +0,1 V 

súčasným dlhším stlačením oboch tlačidiel sa 
potvrdí zadanie novej hodnoty 

 

OK 

 
Postupné zadávanie je indikované blikaním príslušných LED. 
 

- v prípade správneho a potvrdeného zadania novej hodnoty svietidlo indikuje 
túto hodnoty ako platnú a znova čaká na zadanie novej hodnoty, 

- režim zadávania je možné prerušiť odpojením svietidla od napájacieho zdroja 
(posledná platná hodnota bude zapamätaná), 

- v prípade nesprávneho postupu zadávania (napríklad prehodením poradia 
zadávania desiatok, jednotiek alebo desatín voltov, alebo dlhým stlačením 
pravého tlačidla) je zadávanie novej hodnoty prerušené, svietidlo indikuje 
poslednú platnú hodnotu a čaká na zadanie novej hodnoty, 

- ak v režime zadávania novej hodnoty počas jednej minúty nedôjde k stlačeniu 
žiadneho tlačidla, svietidlo sa vypne. 

 



Zhrnutie ovládania a mnemotechnická pomôcka 

Svietidlo sa ovláda dvoma tlačidlami, 
 
Krátke stlačenie je stlačenie a opätovné uvoľnenie tlačidla po dobu menej ako 0.5 

sekundy, 
 

 

< 0.5 sek 

  
Dlhšie stlačenie tlačidla je stlačenie tlačidla na dobu dlhšiu ako 0.5 sekundy, alebo 

podržanie stlačeného tlačidla až po započatie vykonanávania zvolenej funkcie, 
 

 

> 0.5 sek 

 
Postupné stlačenie znamená stlačenie príslušného tlačidla, počas doby kratšej ako 
0.5 sekundy stlačiť aj druhé tlačidlo a vzápätí uvoľniť tlačidlo prvé,  
 

 

< 0.5 sek 

 

< 0.5 sek 

 

 
 

Keď je svietidlo namontované na prilbe, pri ovládaní tlačidiel pravou rukou sa palcom 
stláča ľavé tlačidlo a ukazovákom tlačidlo pravé: 
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ovládanie palcom 
- širší prst -  
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zapínaní 
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čísla 
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Aktivovanie 
režimu 

konštantnej 
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držať obe 
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Aktivovanie 
režimu 

znižovania 
stupňa 

intenzity  

Pravé tlačidlo – ako 
pri znižovaní stupňa 

intenzity 

 


