
 

 

 
 

Світлодіодні модулі ELF SOL+ 
(ELF-SOL+ 4 2835 W) 

Інструкція з експлуатації 
 
 
Світлодіодні модулі ELF SOL + призначені для підсвічування об'ємних світлових букв, коробів і контражурного  
підсвічування рекламних конструкцій. 
 

 
Модуль ELF SOL + - компактний освітлювальний прилад, що містить чотири потужних  
високоефективних світлодіоди типу SMD (2835), розташованих під светорозсіювакльною  лінзою. 
Герметичний корпус модуля виготовлений зі спеціального, теплопроводящого матеріалу і має зручні 
кріпильні отвори. Модулі з'єднані між собою гнучким двожильним проводом в гірлянди по 20 
шт. 

 
Ступінь захисту  

 
Кут розсіювання 

Специфікація 
 

  

 

Диаграма засвічування 

 



 

 

 
Рекомендації по установці і підключенню 
 

 Роботи по установці і підключенню модулів повинні проводитися кваліфікованим персоналом з 
дотриманням правил цієї інструкції. Порушення правил встановлення та підключення може бути 
причиною неправильної роботи модулів і істотного скорочення терміну їх служби. 

 Для живлення світлодіодних модулів повинні використовуватися стабілізовані по напрузі (12 ± 0.5В) 
джерела живлення, із захистом від короткого замикання. Невідповідність напруги рекомендованим 
показникам, призведе до виходу модулів з ладу. 

 При підключенні строго дотримуйтесь полярності, порушення полярності може привести до виходу з 
ладу виробу. Провід з відміткою «+» від ланцюга світлодіодних модулів повинен бути з'єднаний з 
позитивною клемою блоку живлення, з відміткою «-» - з негативною. 

 Оголені дроти необхідно ізолювати. 
 Будь ласка, належним чином порахуйте загальне енергоспоживання модулів і з'єднайте з відповідним 

споживання джерелом харчування. Сумарне енергоспоживання модулів не повинно перевищувати 
80% від вказаної максимальної потужності блоку живлення. 

 Поверхня, на яку необхідно встановити світлодіодні модулі повинна бути виконана з матеріалу, що 
дозволяє належним чином відвести тепло, що виділяється світлодіодним модулем (листовий 
алюміній, нержавіюча листова сталь, оцинкована листова сталь). Для забезпечення рівномірного 
розподілу світлових потоків всередині рекламної конструкції рекомендуємо обклеювати або 
фарбувати внутрішню поверхню (дно і боковини) білою матовою плівкою (фарбою). 

 Вкрай небажано використовувати матеріали, що перешкоджають відведенню і розсіюванню тепла 
світлодіодної продукції (листові пластики, дерево і т.д.) 

 Для кріплення світлодіодних модулів до поверхні рекомендується використовувати стандартні 
кріпильні матеріали: шурупи, витяжні клепки, термоклей. При монтажі «саморізами» рекомендується 
використовувати шуруп розміром 2,5 * 8(10) мм. Не допускається перетягувати шуруп, що може 
привести до руйнування кріпильного вушка. Кожен модуль повинен кріпитися в одному або в двох 
місцях, в залежності від конструкції модуля. Для того щоб уникнути пошкодження світлодіодних 
модулів, не рекомендується використовувати нестандартні механічні інструменти (шуруповерти, 
дрилі). 

 Якщо ви використовуєте для тимчасової фіксації модулів клей або скотч, то упевніться, що він 
забезпечить надійне кріплення продукції до поверхні. Не використовуйте клеї, що містять ацетон. 
Перед тим як зафіксувати світлодіодний модуль шурупом) видаліть скотч із зворотного боку 
світлодіодного модуля - двосторонній скотч перешкоджає належному відведенню тепла від корпусу 
модулів, що в значній мірі скорочує термін їх служби. 

 Прокладіть основні дроти (лінії) живлення і з'єднайте з окремими лініями світлодіодів. Переконайтеся, 
що кількість модулів, з'єднаних в одну лінію (послідовно) не перевищує рекомендований. У разі, якщо 
необхідно підключити більшу кількість модулів, будуєте нову послідовну лінію. 

 Корпус модулів і ізоляція проводів виконані з пластика PVС (полівінілхлорид), що не 
має захисту від ультрафіолету. Категорично заборонено встановлювати світлодіодні 
модулі під відкритими сонячними променями - це значно скорочує термін їх служби 
і може привести до виходу продукції з ладу.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Рекомендації по підбору проводів для комутації 

 
При виборі типу дроту і його перетину обов'язково потрібно враховувати наступні вимоги: 
- провід повинен бути мідним багатожильним; 
- перетин дроту розраховується, виходячи з максимальної Сили струму на виході блоку живлення і 

протяжності лінії зв'язку від блоку живлення до ліній світлодіодних пікселів (Таблиця 1); 
- принцип розрахунку типів проводів і їх перетинів для низьковольтної продукції значно відрізняється 

від розрахунків, що застосовуються для підбору проводів, використовуваних в мережах змінного струму 
загального користування. 

 
ВАЖЛИВО: Невиконання вимог Правил улаштування електроустановок по підбору проводів і 

їх перетину може призвести до пожежі та / або виходу світлодіодної продукції з ладу. 
 
 

 
 

Таблиця 1 
 

* Розрахунок допустимої довжини проводу проведений з урахуванням відстані від блоку живлення до 
навантажень і в зворотному напрямку. 
* Розрахункова експлуатаційна температура кабелю + 23° С. 
 
 
 
 
  



 

 

 

Рекомендації до зберігання і транспортування 
 

 Рекомендується зберігати модулі в запечатаних упаковках. Будь ласка, відкрийте упаковку 
безпосередньо перед використанням. 

 Температура зберігання -60 ° + 85 ° С. 
 Не допускайте здавлювання, ударів і пошкодження лінз світлодіодів в процесі транспортування, 

зберігання і експлуатації. 
 

Пошук і усунення несправностей 

Проблема Можлива несправність Рішення 

Всі світлодіоди 
блимають 

Недогрузка (підключено дуже мала 
кількість модулів) 

Переконайтесь, що сумарне енергоспоживання підключених до блоку 
живлення модулів не менше 30% від номінальної потужності блока 
живлення  

Перегрузка (підключено дуже велика 
кількість модулів) 

Переконайтесь, що сумарне енергоспоживання підключених до блоку 
живлення не перевищують 80% від номінальної потужності блока 
живлення 

Світлодіоди світять 
дуже тьмяно  

Перегрузка (підключено дуже велика 
кількість модулів) 

Переконайтесь, що сумарне енергоспоживання підключених до блоку 
живлення не перевищують 80% від номінальної потужності блока 
живлення 

Кількість модулів в одній лінії 
перевищує допустиме  

Переконайтесь, що кількість модулів в одній лінії (підключених 
послідовно) не перевищують допустиме значення  

Деякі букви 
(сегменти) не 
світяться  

Перевірте з’єднання з джерелом 
живлення  

Перевірте чи вірно були з’єднанні дроти: дріт з поміткою «+» від 
ланцюга світлодіодних модулів повинен бути з’єднан з позитивною 
клемою блока живлення, з відміткою «-» - з негативною 

Всі літери погасли  Стрибок напруги в мережі. Спрацював 
захист блока живлення  

Увімкніть заново ричаг автоматичного вимикача. 
Вимкніть, а потім увімкніть напругу живлення, що подається на 
джерело живлення модулів  

Коротке замикання Вимкніть живлення та усуньте коротке замикання  

На лицевій 
поверхності букви 
з’явились тіні  

Встановлений в корпус вивіски блок 
живлення перешкоджає розсіюванню 
світла  

Перевірте, чи не встановленні модулі занадто близько до джерела 
живлення. При необхідності встановіть блок живлення поруч з 
вивіскою (ззовні)  

 

Гарантія на виріб 

Термін гарантійної експлуатації на виріб становить 60 місяців. 
Гарантійним випадком є: 

 вихід вироби з ладу; 
 відхилення електричних характеристик на величину, що перевищує заявлений діапазон (± 5%). 
 відхилення фотометричних характеристик у період гарантійної експлуатації на величину більше 30% 

від заявлених параметрів. 
Гарантія на виріб починаєтьчя з дня продажу. Дата продажу встановлюється на підставі документів 
(копій), які супроводжують факт купівлі-продажу. 

3. Гарантія поширюється тільки щодо покупця, на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, 
обумовлені виробничими і конструктивними факторами. 

4. У разі виникнення гарантійного випадку виробник на свій розсуд відновить, замінить або поверне грошову 
вартість виробу. 

5. Гарантійні зобов'язання не поширюються: 
 На механічні пошкодження і пошкодження, викликані впливом агресивних середовищ і високих 

температур. 
 На вироби з несправностями, що виникли внаслідок неправильного підключення, комутації та 

експлуатації. А також, у випадках використання виробів не за призначенням. 
 На порушення, які полягають у відхиленні фотометричних характеристик на величину менше 30% 

від заявлених параметрів. 
 У випадках порушення параметрів електроживлення, в тому числі викликані неправильним 

розрахунком необхідної потужності блоку живлення, використання несправного блоку живлення, 
неправильним вибором проводів і їх перетину. 

 У випадках використання блоків живлення з вихідними параметрами напруги, що не відповідають 
вимогам вироби, більш-менш від заявленого діапазону - 12 ± 0.5 В. 


