
 

 

Dopln ěk přepínače světel pro vozidla koncernu VW  
Konstruk ční manuál pro HW2.0 

 (© Martin Pantůček 28.9.2010, poslední revize 1.10.2010) 
 
U novějších vozidel koncernu VW (např. Octavia II, Leon II, Golf VI, Passat, atd) má přepínač světel jednu 

nepříjemnou vlastnost. Ta se neprojeví při běžném užívání, ale až ve chvíli, kdy do vozidla montujeme další řídící 
elektroniku. Konkrétně jsem připojoval jednotku, která rozsvěcí světla po nastartování motoru a má funkci 
"parkování". V praxi funguje tak, že po nastartování motoru se rozsvítí nejprve obrysová světla (parkovačky) a po 1s 
se rozsvítí i hlavní světlomety. Při zatažení ruční brzdy po 1s hlavní světlomety zhasnou a zůstanou svítit pouze 
obrysová světla. Avšak pro připojení takové jednotky je nutný zmíněný doplněk. 

Úkolem tohoto doplňku je simulovat všechny polohy přepínače světel (PS), i přesto že s ním fyzicky neotáčíme 
a zůstává v poloze "vypnuto". Z PS je totiž krom jiného vyveden i vodič nulté polohy ("vypnuto"), na kterém je +12V 
vždy, když je PS v poloze 0. Pokud přivedeme +12V na polohu 1 (parkovačky), ale fyzicky zůstal PS v poloze 0, 
potom se nerozsvítí pouze parkovačky, ale rovnou i hlavní světlomety. Jinými slovy rozsvítit pouze parkovačky jinak 
než otočením PS do polohy 1 není možné. Tento nešvar řeší zmíněný doplněk, který se zapojuje do cesty kabeláže 
k přepínači světel. 

V klidu neodebírá žádný proud a při běžném rozsvěcení světel pomocí PS se nijak neuplatní, všechny funkce 
zůstávají zachovány. Při ovládání světel další jednotkou plní svou funkci a umožňuje samostatně rozsvítit obrysová 
světla (parkovačky) a hlavní světlomety. 

 

       

 
Schéma zapojení 

Viz samostatná příloha (schema.pdf) 
 
Popis zapojení 

Na levé straně (konektor SV2) je doplněk připojen k spínači světel, pravá strana směřuje dále do kabeláže. 
Na schématu popsané barvy vodičů odpovídají kabeláži vozidla Seat Leon 1P 2005 a pravděpodobně budou u všech 
koncernových vozidel stejné. 

Při ru čním otá čení spína če: 
Poloha 0  Na pinu SV2.1 (žlutý vodič) je +12V, ostatní piny konektoru SV2 jsou v nule. Tranzistor T1 je 

   přes R4 a R1 sepnutý a převádí kladné napětí na svorku SV1.4. 
Poloha 1  Na pinu S2.2 (žluto/šedý vodič) je +12V, ostatní piny konektoru SV2 jsou v nule. Přes diodu 

   D2 se kladné napětí dostává na gate tranzistoru a ten je rozepnutý. Kladné napětí je pouze 
   na pinu SV1.3, ostatní piny konektoru SV1 jsou v nule. 

Poloha 2  Na pinu S2.3 (černo/bílý vodič) je +12V, ostatní piny konektoru SV2 jsou v nule. Přes diodu 
   D1 se kladné napětí dostává na gate tranzistoru a ten je rozpojený. Kladné napětí je pouze 
   na pinu SV1.2, ostatní piny konektoru SV1 jsou v nule. 

Spínání sv ětel p řivedením +12V na vodi č polohy 1 
   Spínač je v poloze 0, na pinu SV2.1 (žlutý vodič) je +12V, ostatní piny konektoru SV2 jsou v

   nule. Tranzistor T1 je přes R4 a R1 sepnutý a převádí kladné napětí na svorku SV1.4. 
   Na SV1.3 přivedeme kladné napětí +12V, to se přes diodu D2 dostává na gate tranzistoru T1 

   a ten je rozepnutý. Kladné napětí je pouze na svorce SV1.3, ostatní piny konektoru SV1 jsou 
   v nule. Je tedy nasimulována stejná situace, jako když je přepínač fyzicky otočen v poloze 1. 

Spínání sv ětel p řivedením +12V na vodi č polohy 2 
   Spínač je v poloze 0, na pinu SV2.1 (žlutý vodič) je +12V, ostatní piny konektoru SV2 jsou v 

   nule. Tranzistor T1 je přes R4 a R1 sepnutý a převádí kladné napětí na svorku SV1.4. 
   Na SV1.2 přivedeme kladné napětí +12V, to se přes diodu D1 dostává na gate tranzistoru T1 

   a ten je rozepnutý. Kladné napětí je pouze na svorce SV1.2, ostatní piny konektoru SV1 jsou 
   v nule. Je tedy nasimulována stejná situace, jako když je přepínač fyzicky otočen v poloze 2. 



 

 

Deska plošných spoj ů (DPS) 
Na výše uvedených fotografiích je prototyp HW1.0 s drátovými úpravami. Ve zveřejněné dokumentaci HW2.0 

jsou tyto úpravy již zaneseny. 
DPS osadíme nejprve SMD součástkami ze strany bottom (viz osazovacka_b.pdf) a potom drátovou propojkou 

a konektory SV1 a SV2 ze strany top (osazovacka_t.pdf). Po osazení desku ze strany bottom nalakujeme a po 
zaschnutí zatavíme do smršťovací izolační bužírky. 

DPS nemusí být dimenzovaná na velký proud, neboť přes spínač prochází jen řídící signály s velmi malým 
proudovým odběrem. Tranzistor T1 by postačil i mnohem „slabší“, avšak vzhledem k jeho ceně není důvod šetřit. 
V případě špatné dostupnosti lze nahradit jakýmkoli P-FETem se spínací schopností alespoň 1A a uspořádáním 
vývodu G-D-S. 
 

Seznam použitých sou částek 
 

Reference  Hodno ta Popis  Ks  
R1, R4 10k  Rezistor SMD 0805 2 
R2 100k Rezistor SMD 0805 1 
D1, D2 L4148 SMD dioda 1N4148 2 
T1 IRFR9024 SMD tranzistor FET 3 
SV1, SV2 JST B4BXH-A 4 pinový konektor XH 2 
další Protikus XH-A Protikus konektoru XH 2 
další Piny XH Piny do konektoru XH 8 

 

Montáž do vozidla 
Vodiče původní kabeláže (žlutý, hnědý, černo/bílý a žluto/šedý) přerušíme a odstřihneme požadovanou část, 

aby se mezi jejich konce vešel náš doplněk. Na jejich konce nalisujeme piny a osadíme je do plastových pouzder 
konektorů. Připojíme doplněk a otáčením spínače světel při zapnutém zapalování otestujeme nezměněnou funkci 
spínače světel. Potom vyzkoušíme ruční spínání + na pin SV1.3 a SV1.2, a následně můžeme připojit požadované 
zařízení pro ovládání světel. 

 

 
Poznámky 

• Napětí na SV 1.4 (poloha 0) je asi 10,7V, zatímco na SV 1.3 a SV 1.2 (poloha 1 a 2) je 11,8V. Úbytek 
je způsoben nejspíš diodou nebo dalším zapojením uvnitř samotného spínače.  

• R2 je možné vynechat, není principiálně nutný 
 

Přílohy 
• Schéma zapojení 
• Osazovací plán TOP 
• Osazovací plán BOTTOM 
• Motiv plošného spoje 


