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Popri LED baterke Fenix TK 15 (test uverejne-
ný v č. 5/2011 časopisu) nám firma ARIGA, 

s.r.o. (svitilny@ariga.cz; www.svietidla-fenix.sk) 
z Prahy poskytla na testovanie čelové svietidlo 
Fenix HL21 R2 (ľudovo nazývané „čelovka“) vhod-
né pre pohyb v teréne za šera či v tme, teda najmä 
na rekreačnú turistiku, cyklistiku, beh a ďalšie 
športové a outdoorové aktivity. Možnosť používať 
obe ruky pri vyvrhovaní zveri po večernej či noč-
nej postriežke alebo pri nočných presunoch v ťaž-
kom teréne kvituje každý poľovník a z podobných 
dôvodov čelovku uvíta väčšina rybárov.

Parametre čelovky: Rozmery kompaktného LED čelového 
svietidla Fenix HL21 R2  sú 6,6 cm x 4,9 cm x 3,4 cm (bez 
popruhu). Čelovka je v prémiovej verzii R2 vybavená svetelnými 
diódami Cree 7090 (so životnosťou 50 000 hodín). Ide o jednu 
z najvýkonnejších čeloviek (napájaných jedinou tužkovou ba-
tériou) na našom trhu – svetelný tok dosahuje až 90 lumenov 
(ANSI) a dosvit 93 metrov. Užívateľ si môže zvoliť zo štyroch sve-
telných režimov (vrátane režimu SOS pre použitie v núdzových 
situáciách). V najúspornejšom trojlumenovom režime čelovka 
svieti nepretržite špičkových 53 hodín (viac ako 2 dni), a to rov-
nakou intenzitou. Zásluhou digitálnej regulácie svetelného toku 
pri pozvoľnom vybíjaní batérie intenzita svetla neklesá, a to až 
do úplného vybitia batérie. V 43 lumenovom režime čelovka 
svieti 5,75 hodiny, v 90 lumenovom 2 hodiny a pri núdzovom 
SOS režime 15 hodín. Hladký reflektor vytvára ucelený svetelný 
kužeľ (2158 cd) vďaka tvrdenej ultračistej sklenenej šošovke 
s antireflexným povrchom. K príslušenstvu patrí aj biely difuzér 
pre rozptýlenie svetelného kužeľa. Čelovku napája jedna tuž-
ková batéria typu AA (alkalická, lítiová alebo dobíjacia NiMH). 
Výrobca odporúča batériu Energizer L91 Ultimate Lithium, 
ktorá sa osvedčila aj v exrémnych podmienkach. 
Vďaka kvalitným materiálom (odolnému plastu 
a leteckému tvrdenému hliníku typu T6) po-
užitým pri výrobe skeletu je nárazuvzdorná 
– nepoškodí sa ani pri páde z výšky 
1,5 metra. Podľa údajov vý-
robcu je čelovka vodotesná 
– v hĺbke dva metre svieti 
30 minút. Všetky paramet-
re svietidla (svetelný tok, 
doba prevádzky – výdrž 
batérie, vodotesnosť, do-
svit a nárazuvzdornosť) 
sú v súlade s normou 
ANSI/NEMA FL 1-2009. 
Vďaka kompaktnosti, pri-
meraným rozmerom a za-

nedbateľnej hmotnosti (bez batérie len 41 gramov) je čelovka 
Fenix HL21 R2 vhodná na každodenné nosenie.
Výsledky testovania: Po odskrutkovaní krytu batériovej 
trubice som do čelovky vložil batériu – záporným pólom (mínu-
som) smerom do čelovky a kladným pólom (plusom) smerom ku 
krytu tubusu. Čelovku som zapol tlačidlom (spínačom) na boku 
tubusu. Svietidlo si pamätá posledný režim pred vypnutím a do 
ďalšieho sa prepne pridržaním spínača. Po dvojitom rýchlom 
stlačení spínača sa svietidlo prepne do zábleskového (strobo-
skopického) SOS režimu. Vzhľadom na jednoduché ovládanie 
by mohlo dôjsť k náhodnému zapnutiu čelovky (napr. vo vrecku 
alebo v ruksaku) a k následnému vybitiu batérie. Tomu sa však 
dá ľahko zabrániť – stačí pootočiť krytkou batérie o jeden závit. 
Svetelný kužeľ je dostatočne jasný a široký a vďaka kĺbovému 
spojeniu s držiakom ho možno nasmerovať podľa potreby.
Preveril som aj nárazuvzdornosť a vodotesnosť svietidla – če-
lovka bez následkov prečkala pád z výšky 2 metrov na tvrdý 
povrch a svietila aj v dvojmetrovej hĺbke na dne plaveckého 
bazéna. Vyskúšal som aj výdrž svietidla. V najúspornejšom re-
žime (s tužkovou batériou Energizer L1 Ultimate Lithium) žiarila 
nezmenenou intenzitou nepretržite viac ako 60 hodín. Batériu 
som znova nabil pomocou výkonnej nabíjačky UltraFire WF-
139, ktorú sme predstavili v predchádzajúcom čísle (6/2011) 
časopisu. Odporúčam používať len kvalitné batérie – po vybití 
batérie, resp. odložení čelovky na dlhší čas by sa mala batéria 
z čelovky vybrať, aby nedošlo k poškodeniu svietidla napríklad 
únikom elektrolytu. Ak je batéria v poriadku, ale čelovka len bli-

ká, odporúčam skontrolovať a molitanom namočeným v 
liehu ošetriť kontakty v batériovom držiaku. 

Záver: Čelové svietidlo Feni HL21 R2 môžem 
vrelo odporučiť turistom, športovcom, poľov-

níkom i rybárom. Vďaka vynikajúcim 
parametrom a úžitkovým vlastnos-
tiam sa iste uplatní aj v iných 

oblastiach ľudskej činnosti. Čo 
sa týka pomeru „cena/výkon“, 
podľa mňa ide o najlepšiu 
čelovku ponúkanú na našom 
trhu.

Text a foto: 
Tomáš Krivjanský 

www.krivjansky.sk
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