
Informačný vozík LED 
Prívesné vozidlo nesúce panel LED pre zobrazovanie aktuálnych údajov významných pre 

bezpečnosť a plynulosť premávky. Činná plocha umožňuje zobrazenie textov a dopravných 

symbolov. Je určený k informovaniu vodičov o stave dopravy, nehodách, zhoršených 

podmienkach zjazdnosti komunikácie, kolónach a pod. pri opravách a uzavierkách diaľnic, 

rychlostných komunikacií a ciest pre motorové vozidla. 

Vozík spĺňa požiadavky 

 PPK – VOZ podľa ŘSD (Požiadavky na prevedenie a kvalitu 

výstražných, predzvestných a informačných vozíkov) 

 štandardy podľa  EN 12966-1 

 požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky 

Základné technické údaje 

Informačný panel: rozmer: 1900 x 2500 mm, vyžarovací uhol B4, záklon 3° 

Podvozok: dvojnápravový, šírka 2500 mm, dĺžka 3 000 mm, nosnosť 2 200 kg 

Napájací systém: zo siete 230V AC alebo diesel-generátor + batéria výdrž 340 hod  

Komunikácia: Ethernet metalika / optika, GPRS, WiFi 



Technické vlastnosti vozíka 

 pripravený k plnohodnotnej implementácií do NDIC vrátane identifikácie polohy 

 pre ďiaľkové i lokálne ovládanie a servis vybavený bezdrôtovou komunikáciou GPRS, alebo pripojenie cez 

metalický, alebo optický kábel s rozhraním Ethernet 

 informačný vozík je vybavený vlastnou riadiacou jednotkou s dokonalou diagnostikou všetkých svojich častí 

všetky prevádzkové a diagnostické údaje (stav paliva, teploty, otvorenie krytov atď.) sú odovzdávané do 

nadradenej úrovne (SSÚD, NDIC) 

 umožňuje implementovať daľšie telematické zariadenia (kamery, sčítače dopravy komunikátory apod.) 

 napájanie zo sústavy dieselový generátor – batérie alebo prípojky 230VAC 

 umožňuje bezobslužnú prevádzku 340hodín 

 spĺňa vysoký stupeň zabezpečenia proti poškodeniu a odcudzeniu 

Podvozok 

Podvozok je tvorený špeciálne upraveným dvojnápravovým prívesným vozíkom s nosnosťou 2 500 kg 

s nájazdovou brzdou. Rám vozíka je doplnený špeciálnou výstuhou pre pripevnenie nosného stĺpu 

panelu LED. V rohoch sú umiestnené operné nohy, ktoré v pracovnej polohe fixujú celé zariadenie a 

odľahčujú nosné nápravy. Takto umiestnenými opernými nohami je zaistená vysoká stabilita i pri silnom 

vetre. Pre zvýšenú viditeľnosť sú všetky časti, vrátane zadnej a bočnej strany panelu LED, opatrené 

náterom vo farbe dopravnej oranžovej. Pre inštaláciu či prepravu je možné vozík zavesiť na závesné oka a 

premiestniť žeriavom na požadované miesto. Nosná konštrukcia panelu umožňuje zdvih do pracovnej 

polohy a otáčanie panelu o 270°. Zdvih panelu je zaistený hydraulickým pohonem. Otáčanie panelu do 

požadovanej polohy sa prevádza ručne. 

Zobrazovací panel 

Činná plocha zobrazovacieho panela je tvorená plnou matricou svetelných bodov. Horna polovica matrice 

obsahuje dvojfarebné svetelné body, spodná polovica len biele zobrazovacie body. V červenobielej 

časti panelu možno zobrazovať dopravné informácie vrátane symbolov, dopravných značiek v celej ploche 

panelu informačné texty. Ako svetelné zdroje sú použité svetlo emitujúce diódy (LED) v červenej a bielej 

farbe s parametrami toku a farebného prevedenia predpísaného podľa ČSN EN 12996-1. Na vrchnej strane 

panelu sú umiestnené blikače symbolov S7 pre zvýraznenie zobrazovanej informácie. 

Napájací systém 

Informačný vozík LED je konštruovaný pre bezobslužnú prevádzku v dĺžke trvania 320 hodín. Z tohto 

dôvodu je vybavený blokom baterií s kapacitou 420 Ah a dieselgenerátorom zaisťujícim ich dobíjanie. 

Pre zásobovánie dieselgenerátora palivom je na vozíku nádrž s objemom 90 l. Vozík je možno napájať 

tiež z prípojky 230 VAC. Všetky elektrické zariadenia vozíka podliehajú revíziám podľa ČSN 33 1500. 

Riadiaci systém 

Vozík je vybavený procesorovou riadiacou jednotkou, ktorá zaisťuje plne automatické riadenie napájacieho 

systému (dobíjanie, spínánie dieselagregátu atď.) a spoluprácu s nadradenou riadiacou ústredňou (SSUD, 

NDIC). Riadiaca jednotka umožňuje lokálne riadenie všetkých zariadení vozíka a je pripravená pre pripojenie 

ďalších telematických zariadení (napr. dopravné detektory, kamery atď.). 

Bezpečnosť 

Všetky zariadenia umiestené na vozíku sú v robustnom protivandalskom prevedení. Všetky servisné vstupy 

(dvierka k nádrži, kryty jednotlivých agregátov, dvierka ovládánia apod.) sú uzamykateľné bezpečnostnými 

zámkami a strážené dvernými kontaktmi. V prípade otvorenia je tento stav okamžite hlásený na dohľadovú alebo 

riadiacu ústredňu. 

Obsluha 

Obsluhu môže prevádzať pracovník údržby, ktorý dopraví vozík na určené miesto, zaistí stabilitu spúšťaním 

operných nôh, zabezpečí vozík proti odcudzeniu, zapne hlavný spínač, vysunie panel do pracovnej polohy, 

nastaví do požadovaného smeru a zaaretuje. Ďalší riadenie panelu je už uskutočňované z riadiaceho centra 

(príslušné SSUD nebo NDIC). Operátor tak môže panel ovládať ako bežný informačný portál. 

Preprava 

Vozík možno prepravovať len s panelom v prepravnej polohe max. rýchlosťou 80 km/h, pritom musí prispôsobiť 

jazdu povetrnostným podmienkam. 

Kontakt 
 

ELTODO SK, a.s. 
Podunajská 25 
821 06 Bratislava 
Tel.: 02 208 623 35 
e-mail: eltodo@eltodo.sk 
http://www.eltodo.sk 

 


