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1. Úvod 

Modul LiPo‐GLOW slouží ke žhavení svíčky vznětového modelářského motoru. Krátkodobě lze žhavit 
i  dvě  svíčky  najednou.  Vzhledem  k jeho malým  rozměrům  jej  lze  umístit  přímo  v modelu. Dále  lze 
modul použít pro zabudování do tzv. start‐boxu a napájet jej olověným akumulátorem 12V. 

Princip regulace žhavícího výkonu je pro životnost a správnou funkci svíčky velmi důležitý, proto je 
modul navržen  tak, aby  reguloval konstantní a velmi  „tvrdé“ napětí na  svíčce, nikoliv proud. Proud 
procházející vláknem je totiž nepřímo úměrný jeho teplotě, a tak s rostoucí teplotou vlákna by zároveň 
docházelo k jeho přežhavování zvyšujícím se napětím. Použitá technologie a proudový odběr je šetrný 
k napájecím článkům, zejména pak u lithiových baterií. 

 

2. Parametry 
Vstupní napětí přijímačových 
baterií  (JP2)  nesmí  být  více 
jak 5,5 V! 
Graf níže  zobrazuje  závislost 
odběru  proudu  na  vstupním 
napětí  pro  dva  typy  svíček. 
Studený  typ  mívá  zpravidla 
vyšší  proudový  odběr. 
Žhavící  modul  je  možné 
použít  nejen  pro  start 
motoru, ale  i za provozu. Při 
delší  činnosti  se  chladící 
plochy mohou ohřát. 
 

 
 
 
 
 
 

   

Vlastnost  Hodnota
Rozměry  61,5 x 40 mm 

Hmotnost  68 g 

Provozní teplota  ‐20 ÷ 50 °C 

Řídicí signál (servo‐vstup JP2)  4,5 ÷ 5,5 V 

Napájecí napětí (vstup JP1)  7,2 ÷ 28 V (2C ÷ 6C) 

Proudový odběr (vstup JP1)  max. 3 A (dle svíčky) 

Žhavící napětí (výstup JP3)  0 ÷ 2 V 

Žhavící proud (výstup JP3)  max. 6A 

Spotřeba v klidovém stavu  6 mA 

Graf 1: Porovnání proudového 
odběru pro jednu žhavící svíčku 
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