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Návod na použitie a montáž 

Maják OL-2000 je určený ako výstražná signalizácia špeciálnych dopravných prostriedkov - schválené pre 

verejné komunikácie. 

Základ majáka tvorí polykarbonátová podstava a farebný kryt so špeciálne upravenou "Fresnelovou 

šošovkou", kde je umiestnená elektronika spolu s LED svetlom. Maják je prúdovo chránený vnútornou 

vymeniteľnou tepelnou poistkou (T5A) proti prepolovaniu napájacieho napätia, alebo vyššiemu napätiu, 

ktoré sa môže v elektroinštalácii dopravného prostriedku vyskytnúť. 

Montáž majáka 

Maják je možné inštalovať na dopravný prostriedok len s pomocou špeciálnych montážnych sád: 

-  Z-4, Z-5, Z-6, Z-9 podľa toho či sa jedná o jednobodovú alebo trojbodovú montáž. 

Výber typu montáže závisí od požiadaviek zákazníka. Maják musí byť vždy umiestnený vo vertikálnej 
polohe, jednoducho na hornej časti vozidla. 

 

Elektrické pripojenie: 

- prívod MODRÝ pripojiť na mínus (-) pól akumulátora (uzemnenie/kostra dopravného prostriedka) 

- prívod ČERVENÝ pripojiť cez vypínač a 8A poistku s plus (+) pólom akumulátora 

 

UPOZORNENIE !!! 

Manipulácia vo vnútri majáka pri pripojenom napájaní nieje dovolená - hrozí nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom pri napätí vyššom ako 300V. Nebezbečie úrazu trvá ešte po dobu 3 min, po 

vypnutí majáka od napájacieho napätia (napätím, ktoré je akumulované v kondezátoroch majáka). 

Technické údaje: 

Napájacie napätie:.......................................... 12V až 24 V DC  

Odber prúdu: ................................................ pri 12V(1,4A), pri 24V(0,7A) 

Frekvencia zábleskov: .................................... 2,1 Hz 

Pracovná teplota: ......................................... - 30°C až +50°C 

Hmotnosť majáka: ......................................... 1,2 kg 

Krytie.............................................................. IP54 

Homologizácia ............................................... R-10, R-65 
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