
LED szalag használati útmutató

A LED szalag flexibilis nyomtatott áramkörre szerelt SMD ledek sorozata, amely dekorációs világításra alkalmazható. Az IP65 jelölésű kültéri szalagok szilikon bevonattal 
kerülnek forgalomba, ezáltal lehetőséget adva a párás-nedves helyen történő elhelyezésre is. Az IP20 jelölésű beltéri szalagok bevonattal nem rendelkeznek, kizárólag száraz, 
pormentes körülmények között használható. A termék 12 Volt stabilizált feszültséggel működik. A LED szalagok 3 ledenként vághatóak, a megjelölt vágási pontokon (két 
forrasztási pont között). A vágási pontoknál található érintkezési pontoknál kell a szalagot 12V DC árammal megtáplálni, hogy a ledek fényt bocsássanak ki. A flexibilis led 
szalagok öntapadós hátoldallal rendelkeznek, rögzíthető üveg, fém, műanyag és egyes fa felületekre. (A külön megjelölt (24V) LED szalagok 24 Voltos DC feszültség mellett 
működnek, ezeknek a természetesen 24V DC betápláls szükséges, illetve 6 db ledenként vághatóak, egyébként nem különböznek a 12 Voltos kivitelű LED szalagoktól.)

A LED szalagok típusváltozatai:

- IP20 védettségű szalagok: csak beltérben, vízmentes körülmények között használhatóak!
- IP65 védettségű szalagok: por- és páraálló kivitel, bel- és kültéri fedett helyen történő  használatra.

LED szalagok fényereje:
Általában elmodható, hogy a LED szalagok teljesítményével a fényerejük is nő. Általában, színhőmérséklettől függően 60-80 lm/Watt közötti fényerővel készülnek a LED 
szalagok, kivételt képeznek a "Dekor" jelzésű szalagok, melynek fényereje fele a normál LED szalagok fényerejének (~30-40 lm/Watt).

Beszerelési útmutató

 A beépítés megkezdése előtt olvassa át a termékhez kapcsolódó információkat, ellenőrizze a LED szalag és a működtető tápegység  elektromos paramétereit 
(feszültség)!

 Figyelem! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti! Bekapcsolás előtt meg kell győződni a helyes összeszerelésről, amely kizárja a termék helytelen 
működését.

Feldarabolás, beragasztás előtt ellenőrizni kell a teljes szakaszon a LED szalag megfelelő működését!

A LED szalagok színhőmérséklete beszállításonként eltérő lehet, ezért beragasztás, feldarabolás előtt ellenőrizni kell a LED szalagok színhőmérsékletét minden 
tekercsen, minden szakaszon! 

Kültéri szalagoknál a vágási felületek, csatlakozási pontok vízmentesítésének biztosítása a kivitelező feladata!

A LED szalagok szerelése:
- A LED szalagokon 3 ledenként, a vágási pontok két oldalán találhatóak a forrasztási pontok. A LED szalagot ezeknél az érintkezési pontoknál forraszthatjuk; szilikon bevonattal 
ellátott LED szalagok esetében a forrasztás helyén a szilikon réteget óvatosan el kell távolítani. A LED szalagok forrasztását 250-300°C-on, legfeljebb 50 Wattos pákával 
végezzük.
- A forrasztási pontokra hozzáforraszthatjuk a LED szalag vezetékeit, ügyelve a megfelelő polaritásra. Egyszínű led szalagoknál a + pozitív, a - a negatív ágat jelöli; RGB 
színváltós szalagoknál a + pozitív, a G (green-zöld), R (red-piros), B (blue-kék) pontok a negatív pólust jelölik.

A LED szalagok bekötése:
- A LED szalagot minden esetben a tápegység 12V kimenő ágára kell kötni!
- A LED szalagok típustól függően 2.5 – 5 méteres tekercsekben kerülnek forgalomba, egy betáplálással legfeljebb ennyi működtethető. Hosszabb világító szakasz 
kialakításához a ledes egységeket párhuzamosan kell a tápegységgel összekötni!

- 3528x30, 3528x60, 3528x120, 5050x30 típusok esetében legfeljebb 5 méteres hosszig engedélyezett a soros bekötés, és minden 5 méter feletti egységnek külön tápellátást 
kell biztosítani!
- 5050x60 típus esetében legfeljebb 2.5 méteres hosszig engedélyezett a soros bekötés. Ennek megfelelően minden 2.5 méter feletti egységnek külön tápellátást kell biztosítani, 
vagy az 5 méteres tekercseket kell mindkét oldalról megtáplálni a megfelelő fényerő végett.
- 5630x60 típusú LED szalag esetében a 2.5 méteres szakaszokat mindkét oldalról meg kell táplálni a megfelelő fényerő végett.

Használati / beépítési útmutató

LED szalag kültéri - beltéri kivitel (12-24V DC)

Gondoljon a környezetre, 
mielőtt kinyomtatná ezt 
a dokumentumot!

Forgalmazó / importőr: Származási hely: PID - raktári szám magyarázat:

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyű azonosíthatóság 
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvű útmutatón is, mellyel egyértelműen azonosítható a termék.
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Kína
PID

cimke
példa:

Teljesítmény:

2.4 Watt/m

4.8 Watt/m

4.8 Watt/m

7.2 Watt/m

9.6 Watt/m

14.4 Watt/m

19.2 Watt/m

19.2 Watt/m

19.2 Watt/m

LED típus:

SMD 3528

SMD 3528 

SMD 335

SMD 5050

SMD 3528

SMD 5050

SMD 3528

SMD 3528

SMD 5630 COB

LED/méter:

30 db

60 db

60 db

30 db

120 db

60 db

240 db

240 db

60 db

Sugárzási szög:

120° 

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

Szín-hőmérséklet:

~3200/5500K + színes

~3200/5500K + színes

~3200/5500K + színes

~3200/5500K + RGB + DRGB

~3200/5500K + színes

~3200/5500K + RGB

~3200/5500K

~3200/5500K

~3200/5500K

IP Védelem:

IP20/IP65

IP20/IP65

IP20/IP65

IP20/IP65

IP20/IP65

IP20/IP65

IP20/IP65

IP20/IP65

IP20

Cikkszámok (PID):

4069, 4368, 4478, 5271, 5272

 3765,  3766, 4065, 5145, 7154, 7155, 
7269, 7309, 7312, 7331, 7332,783

5151, 5152, 6066, 6067, 6069, 6068, 6527, 6526

3369, 7156, 7329, 7509, 7654, 7655, 7656, 

1146, 2703,  4290, 6870, 7119, 7120, 7310, 7313

4286, 4327, 4436, 6626, 7116, 7117, 7118, 7330

7311

6145, 6146

6876, 6877

RA:

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

Bemenet:

12V DC

12V DC

12V DC

12V DC

12V DC

12V DC

12V DC

24V DC

12V DC
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