
 

 

Герметична світлодіодна стрічка                             ELF-NL-5-side-in (бічний вигин) 

 
 

Інструкція з експлуатації 
 
 
 

1. Опис 

 
 

ELF-NL-5-side-in це яскравий, безшовний світловий шнур з 600 SMD діодів, розташованих на тонкій, гнучкій 
платі і закритих в силіконовий кожух. Довжина виробу 5000 мм і ширина всього 5 мм, кількість SMD 
світлодіодів в метрі - 120 шт. Відстань між діодами становить всього 9 мм, а кратність різу становить 25 мм. 
Висока частота діодів і спеціальний склад силікону забезпечують яскраве, рівномірне світіння ELF-NeonLine по 
всій протяжності шнура. У працюючому стані ELF-NeonLine візуально нічим не поступається традиційним 
неоновим трубках і дозволяє створювати світлові фігури будь-якої форми. Продукт відмінно підходить для 
вивісок, барів, нічних клубів і всіх видів внутрішнього освітлення. 

 

    
 

 

 
 
 
 



 

 

 
2. Монтаж і підключення 

2.1. Роботи по установці і підключенню світлодіодної продукції повинні проводитися кваліфікованим 
персоналом з дотриманням вимог по установці і експлуатації. 
2.2. Для забезпечення живлення повинні використовуватися блоки живлення, стабілізовані по напрузі  
(12 ± 0.5В), із захистом від короткого замикання. При підключенні строго за правильністю полярності. 
2.3. Оголені дроти необхідно ізолювати. 
2.4. Не рекомендуємо використовувати матеріали, що перешкоджають відведенню і розсіюванню виділяємої 
продукцією тепла. 
2.5. Не використовуйте для фіксації ELF-NL-5-side-in кріплення, що може пошкодити кожух вироби (оболонку). 
2.6. Категорично заборонено встановлювати ELF-NL-5-side-in під відкритими сонячними променями - це значно 
скорочує термін їх служби і може привести до виходу продукції з ладу. 
 

3. Способи монтажу 
Залежно від поверхні можливі різні способи монтажу NeonLine: 

 

 
 

Клей - рекомендуємо попередньо протестувати міцність з'єднання, далі при 
монтажі на пластик або акрилове скло використовувати клей. 
 
 

 
 

Фрезерування - для прихованого монтажу попередньо відфрезеруйте в основі 
пази шириною відповідній ширині NeonLine на фрезеро-гравірувальному 
верстаті з ЧПУ. Встановіть стрічку на клей. 
 

 

Профіль - для монтажу прямолінійних елементів рекомендується 
використовувати пластикові профілі. 

 
 
 



 

 

4. Рекомендації по підбору проводів для комутації 
 
При виборі типу дроту і його перетину обов'язково враховувати наступні вимоги: 

 
 провід повинен бути мідним багатожильним; 

 
 переріз проводу розраховується, виходячи з максимальної сили струму на виході блоку живлення і 

протяжності лінії зв'язку від блоку живлення до світлодіодних стрічок (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. 

 
 

5. Зберігання і транспортування 
 
5.1. Температура зберігання -60 ° + 85 ° С. 
5.2. Рекомендуємо зберігати модулі в запечатаних упаковках. Будь ласка, відкрийте упаковку безпосередньо 
перед використанням. 
5.3. Не допускайте здавлювання, ударів і пошкодження виробу в процесі зберігання, транспортування і 
експлуатації. 
  



 

 

 
6. Гарантія на виріб 

 
6.1. Термін гарантійної експлуатації на виріб становить 12 місяців. Гарантійним випадком є: 
- вихід виробу 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. 

6.2. Гарантія на виріб обчислюється з дня продажу. Дата продажу встановлюється на підставі документів, які 

супроводжують факт купівлі-продажу. 
6.3. Гарантія поширюється тільки щодо покупця, на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну 
експлуатації, обумовлені виробничими і конструктивними факторами. 
6.4. У разі виникнення гарантійного випадку виробник на свій розсуд відновить, замінить або поверне грошову 
вартість виробу. 
6.5. 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 
потрібної 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 
вироба (12 ± 0.5). 
 


