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Osebne svetilke 
 

V gasilskih enotah uporabljamo osebne svetilke, ki so 

izdelane za potrebe naših posredovanj in dejavnosti. 

Zahtevana je prostoročna uporaba, saj je gasilec že tako 

obremenjen z ostalo opremo, predvsem pri notranjih napadih. 

Najbolj uveljavljene (drugod po svetu standardizirane) so 

tako-imenovane kotne ali kolenske osebne svetilke. Nosimo 

jih pritrjene na zaščitno jakno.  

 

 
Wolf – TR-30+ 

 



Zato mora imeti vsaka kvalitetna zaščitna jakna ustrezen 

žep ali zanko za zatič ter pripenjalec z »ježkom«, (slika 1).  

 

 
Slika 1 

  

 

 



Poznamo baterijske in polnilne-akumulatorske svetilke. 

Zaradi nezaželenega »spominskega efekta« se nikelj-

kadmijevi (NiCd) akumulatorski vložki ne pojavljajo več v 

novejših modelih. Nadomestili so jih nikelj – metal hidridni 

(NiMH),  predvsem pa Litij-ionski (Li-ion) vložki, ki dosegajo 

najboljše rezultate.  

          
       Acculux – HL25EX 

 

Obstajajo primeri, da po nekaj minutah uporabe na 

intervenciji svetilka prične izgubljati moč. Svetloba pojema in 

kmalu se znajdemo v temi. Razlogov za to je lahko več – 

nenapolnjenost - prazen akumulator, iztrošen aku. - slaba 

kapaciteta, itd… Nujno je, da vsak posameznik po uporabi 

pregleda stanje napolnjenosti  svoje svetilke. Priporočljivo je, 

da se zadolži gasilca, ki skrbi za redne preglede vseh 

svetlobnih teles v enoti. Pri nekaterih vrstah akumulatorjev, je 

namreč potrebno pogosteje izvajati cikluse praznjenja in 

ponovnega polnjenja zaradi pojava samopraznjenja. 



 

Podatki za mesečne izgube (samopraznjenje):  

 

NiCd  15-20%               NiMH  do 30%                Li-ion  2-3% 

 

                       

 
           Li-ion polnilni vložki pri gasilski svetilki PAF-100   

 

Drugače kot ostale, pa imajo razne »naglavne« svetilke 

kot vir napajanja alkalne baterijske vložke tipa AA. Imajo 

nizko porabo, zato jih pri običajni uporabi ne menjamo prav 

pogosto. Bodimo tudi v gasilskih organizacijah ekološko 

osveščeni in zbirajmo vse odpadne baterije in akumulatorje od 

svetilk, UKV ročnih radijskih postaj in ostalih naprav, na za to 

ustrezno mesto. 

 

 

 



Prostoročno delovanje si lahko omogočimo tudi z 

uporabo stranskih ali čelnih svetilk, ki so pritrjene na zaščitno 

čelado. Nekatere čelade so z njimi že serijsko opremljene. 

 

 
Acculux - HL10EX 

 

Svetilke so lahko nameščene tudi v posebnem elastičnem in 

negorljivem narokavniku, ki prav tako  omogoča prosti roki. 

 

 
                »Searchsleeve« – narokavnik za svetilko 



Plod nenehnega razvoja in povratnih informacij gasilcev 

s terena narekuje izdelavo dovršenih - namensko gasilskih 

svetilk. Svetilnost se je z uporabo nove LED tehnologije 

povečala in npr. model na sliki (PAF-100) že celo presega 

1000 lumnov. Ima integriran osebni alarm (bodyguard), ki 

sproži glasno sireno, če ne zaznava gibanja v 15 sek 

(ponesrečen, nezavesten gasilec). Svetilka je opremljena še z 

nastavkom za razbijanje stekla, dimnim filtrom, RGB 

signalizacijo ter laserskim kazalnikom za določanje končnih 

točk v zadimljenih prostorih.  

 

                    
                       Večnamenska svetilka PAF-100 

 

 



 
 

 



Delovne svetilke in razsvetljava 
 

Tipizacija, povzeta po DIN standardih nam narekuje kako 

in koliko naj bo posamezni tip gasilskega vozila opremljen z 

ročnimi svetilkami, oz. delovno razsvetljavo. 
 

                   
           Acculux – SL5        Wolf - XT 
 

Tako obstaja več tipov ročnih svetilk, s katerimi 

osvetljujemo zunanja prizorišča, notranjosti objektov pa 

predvsem pri situacijah, ko gašenje več ne poteka. Nekatere 

imajo priložen oranžni filter in jih uporabljamo kor varnostne 

utripajoče luči. Bolj učinkovita svetlobna signalizacija za 

zaščito delovnega območja so posebni visoko-mehansko 

odporni LED moduli integrirani v daljši kabel, ki ima verižno 

utripajoči efekt (slika 2). 

 

 
Slika 2 



 
     Devioled – verižno utripajoča signalizacija dolžine 50m 

 

Prenosni reflektorji 
 

Občasno moramo posredovati v okoliščinah, kjer potrebujemo 

močno razsvetljavo na oddaljenih in težje dostopnih mestih.  

           
    2 x 1000 W – halogen                   Prenosni LED reflektor  

 



Na prvi sliki je prikazan stativ, nosilec in dva halogenska 

reflektorja moči vsak po1000W. Napajanje (230V) izvedemo 

preko el. podaljška iz tujega vira, ki je lahko električni 

generator ali omrežna vtičnica v objektu.  

Na drugi sliki je LED reflektor s standardnim nastavkom 

DIN – odprtina Φ30mm, za pritrditev na prenosni stativ-

trinožec (poraba 1A, svetilnost 20.000 lm). 
 

 
 

Novost pri tovrstnem osvetljevanju so prenosni 

akumulatorski LED reflektorji. V plastičnem ohišju, ojačanem 

s kovinsko kletko se nahaja zaprti (gel) tip svinčevega 

akumulatorja. Njihova svetilnost se giblje okoli 5.000 lumnov. 
 

                        
Prenosna akumulatorska LED reflektorja 



Delujejo lahko neprekinjeno več kot 8 ur, pri polovični 

svetilnosti do 16 ur. Opremljeni so z difuzorjem proti 

prekomernem bleščanju. Teleskopski drog omogoča dvig luči 

in osvetlitev z višine do 1,9m. Krajši čas, zaradi njihove teže, 

so uporabni tudi kot ročni iskalni žarometi. 

 
 

 
  Osvetljujemo lahko tudi v transportni legi (iskanje med hojo) 

 

 

Osvetlitev na vozilih 
 

Gasilska vozila so opremljena z raznovrstno razsvetljavo, 

ki mora biti predvsem funkcionalna. Poleg tega nam v nočnem 

času nudi udobno počutje in varno izstopanje iz vozila. 

Načrtovalcem nadgradenj je v veliko pomoč sodobna LED 

tehnologija, ki je že povsem nadomestila klasično. Tako 

najdemo LED osvetlitev že v notranjih ročajih za odpiranje 

vrat. Vse to olajša delo in podzavestno prispeva k 

zmanjševanju stresa. 

 



Pomembni element razsvetljave je tudi bočna ali stranska 

osvetlitev. Svetlobna telesa morajo pokrivati zelo specifičen 

kot. Sevati morajo na tla tik ob vozilu in istočasno osvetliti 

vso bližnjo okolico, kjer se izvaja delo gasilcev. Tam je 

frekvenca gibanja v začetni fazi intervencije največja.  

 

 
                            Bočna razsvetljava vozila 
 

 

Prostori z opremo (boksi) so opremljeni z LED cevmi 

različnih dolžin ali pa posameznimi LED svetili z razpršenim 

snopom, ki ne povzročajo bleščanja.  

Hoja po strehi vozila je v nočnem času še posebej 

nevarna, v kolikor pohodna površina ni ustrezno osvetljena. 

Tudi tukaj se zahteva vgraditev svetlobnih teles s snopom, ki 

ne seva navzgor, da ne povzroča zaslepljenosti. 

Za intenzivnejšo osvetlitev širšega področja se uporablja 

svetlobni stolp. 

 



Svetlobni stolp 
 

 
 

Svetlobni jambor, oz. stolp omogoča osvetlitev delovne 

površine v nočnem času. Izdelovalci gasilskih vozil jih 

navadno vgradijo v notranjost nadgradnje, čeprav so v tujini 

pogoste tudi zunanje izvedbe. 

Pogon za izvlek stolpa je lahko ročni, pnevmatski ali 

električni. Pri pnevmatski izvedbi je kot pogon za dvig 

največkrat uporabljen stisnjen zrak iz zračne inštalacije 

tovornega vozila. Pri vozilih kjer tega ni na voljo, lahko 

uporabimo tudi jeklenko s stisnjenim zrakom in seveda 

ustrezno omejenim tlakom. Izvlek pri manjših stolpih je včasih 

izveden tudi preko (12 ali 24V) elektromotorja. Novejše 

izvedbe omogočajo popolni nadzor preko upravljalne konzole, 

ki je nameščena zadaj poleg črpalke (zadolžitev strojnika).  

 

 



Reguliramo lahko višino izvleka jambora, vrtenje okoli 

svoje osi (levo/desno), nagib žarometov (gor/dol) in 

vklapljanje posameznega žarometa. Spust in pospravljanje 

poteka avtomatsko zaradi vgrajenega spomina, ki določa 

transportni položaj.  

 

 
                                             Slika 3 

 

V preteklosti je na svetlobnih jamborih kraljeval klasični 

halogenski žaromet, zelo kratek čas ksenonski, sedaj pa LED. 

Ne dolgo nazaj smo po prihodu na mesto intervencije dvignili 

jambor s štirimi halogenskimi lučmi moči 500W, ki so svetile 

vsaka na svojo stran. Tako osvetlitev danes presega že 

vklopljena bočna osvetlitev samega vozila.  

Novejša LED tehnologija je omogočila velike prednosti 

LED reflektorjev pred vsemi ostalimi. Popolna odpornost na 

vibracije, barvna temperatura svetlobe ki je najboljši približek 

sončni (5000 – 7500K), dolga življenska doba (min 50.000 

delovnih ur), napajanje neposredno iz el. inštalacije vozila – 

osvetlitev zagotovljena v trenutku (slika 3).  



Zagon generatorja ni več potreben, visoka svetilnost 

(20.000 lm/žaromet), vse to in še nekaj pozitivnih lastnosti 

umešča LED reflektorje na sodobna gasilska vozila. 

Vendar morajo biti tudi LED reflektorji izdelani 

namensko – za potrebe gasilsko-reševalnih služb. Zahteve za 

en (1) kos so tako: svetlobni tok (flux) min 20.000 lm, kot 

pokritosti vsaj 150°,  osvetlitev na razdalji 150m vsaj 10 lux 

(normalno branje), mehak prehod intenzivne osvetlitve ožjega 

delovnega področja v širokokotno, ki ga zagotavlja tri-vrstična 

zasnova. Zaradi navedenega, je idealni LED reflektor za 

gasilsko-reševalno dejavnost pravokotne oblike (slika 4).  

 

 
                                    Slika 4 

  

LED reflektorji, ki so izdelani le za splošne namene 

osvetlitve (kvadratni, okrogli), nikakor ne dosežejo specifičnih 

– gasilskih zahtev in zato niso primerni. 

 

 

 

 



Papirna« primerjava izvrženega svetlobnega toka med  

LED reflektorjem FRC SPECTRA, ki je izdelan namensko za 

gasilsko-reševalne situacije ter klasičnim halogenskim moči 

1000W, nam pove, da sta približno enakovredna. Oba dva 

izsevata približno 20.000 lm. Toda bistvena razlika med njima 

se izrazi na terenu - v pokritosti področja in barvni 

temperaturi. 
 

            
                   Graf osvetljenosti» 

 

Izkazalo se je, da en (1) LED reflektor SPECTRA več kot 

nadomesti dva (2) klasična 1000W reflektorja obrnjena v isti 

smeri. Poleg tega je delo pod belo (ne modro in ne rumeno) 

svetlobo veliko prijetnejše, otip opreme in orodja bolj 

»plastičen«, občutek bolj podoben dejavnosti podnevi.  



Elek. generatorji so lahko ugasnjeni, zato ropotanje ne 

moti komunikacije med gasilci. Zaradi nizke vhodne napetosti  

so LED luči ob stiku z vlago nenevarne za zdravje ljudi. Kot 

pri vsakem reflektorju pa se ne moremo izogniti bleščanju, če 

se zazremo direktno vanj.  

Kombinacija klasičnih, npr. 2x1000W in dveh ali štirih 

manjših LED reflektorjev na istem jamboru pa ne predstavlja 

prav nobene prednosti, ne funkcijske in ne cenovne. V tem 

primeru je tako kot v preteklosti nujno potreben zagon el. 

generatorja, manjši LED reflektorji pa ne zagotovijo primerno 

osvetljenost, torej vsekakor korak nazaj. Prevelika 

konservativnost načrtovalca gasilskega vozila se v tem 

primeru ne izplača, saj bodo imeli uporabniki – gasilci slabše 

delovne pogoje v nočnem času. 

Z namestitvijo rdeče luči na vrh dvižnega jambora lahko 

označimo poveljniško mesto. Izkoristimo ga lahko še za 

nekatere ostale aplikacije (antena, kamera, itd.), vendar le-te 

srečujemo predvsem pri vojaških enotah.   

Mobilni osvetljevalni sistemi 
 

 
Mobilni LED svetlobni stolp   



 

Prizorišča množičnih nesreč in naravnih katastrof je 

potrebno hitro in primerno osvetliti. Za to potrebujemo več 

svetilnih teles z visoko svetilnostjo. Luči so lahko nameščene 

na svetlobnem stolpu, ki je vgrajen na prikolico. Ker je njen 

namen zelo specifičen, jo imenujemo kar »razsvetljavna  

prikolica«.  

              

  

Razsvetljavna prikolica 
 

 

 

Slaba stran teh prikolic je statičnost, potreba po vlečnem 

vozilu  in ogromna poraba električnega toka. Do danes so bile 

večinoma opremljene z več halogenskimi reflektorji po 

1000W, kar je imelo za posledico prevoz elek. generatorja 

večjih moči na isti prikolici. 

 



Problem je v novejšem času rešljiv z uporabo LED 

reflektorjev na stativih,  nameščenih v tri-nivojski 

standardizirani alu. zaboj (slika 5). Zaboj je lahek, mobilen in 

ne zahteva elek. generatorja večje moči kot 1kW - za 

napajanje šestih reflektorjev. Poleg tega je možno luči 

postaviti na različne lokacije (tam kjer je potrebno) in s tem 

tudi odpraviti sence. 

 
 

      
  

                                         Slika 5 
 

 

Kadar imamo za vzpostavitev razsvetljave na voljo 

dovolj časa, so za to primerni tudi razsvetljavni baloni, ki pri 

direktnem pogledu še najmanj bleščijo. Imajo pa manjšo 

svetilnost in visoko porabo el. energije. V uporabi so zato 

predvsem na gradbenih deloviščih. 

 

 

 

 



Ob potresih, vojnah ipd., lahko pride do dolgotrajne 

prekinitve električnega toka. Prav tako je motena oskrba z 

naftnimi derivati, ki so gorivo za električne generatorje. 

Akumulatorjev posledično tudi ni možno napolniti. Navadnih 

baterij zmanjkuje.  
 

                    
                   Medicinska triaža – masovna nesreča 
 

Certificirane, visoko-svetilne varnostne kemične 

svetlobne palice, različnih oblik so odličen nadomestek vsaj za 

zasilno razsvetljavo. Ne potrebujejo elektrike, shranjene jih 

imamo lahko pet let. Svetijo najmanj 12 ur. So negorljive in 

nestrupene. Uporaba: štabni in medicinski šotori, barvno 

označevanje preiskanih območij, zaklonišča, tehnični posegi v 

Ex conah (ATEX certifikat), itd.. 
 

           
              Uporaba kemičnih svetlobnih palic CYALUME 
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