
 

 

 

СИСТЕМА світлодіодів ELF PIXEL 
Інструкція з експлуатації. 

 
 

Опис 
 
Система світлодіодів ELF PIXEL призначена для 
створення відкритих, точкових елементів, в тому 
числі інкрустації букв і контурів, створення 
світлових панно, акцентування архітектурних 
об'єктів і рекламних конструкцій. 
 
Система ELF PIXEL являє собою 5-ти або 8-ми 
міліметрові світлодіоди в герметичному корпусі, 
з'єднані двожильним проводом в гірлянди по 50 
штук. Корпус діодів має спеціальні затиски, що 
дозволяють зафіксувати виріб в монтажному 
отворі і повністю приховати комутацію системи. 
 
Для досягнення необхідного візуального ефекту рекламної конструкції, світлодіоди ELF PIXEL 
поставляються з двома видами полікарбонатних лінз: 
- матові; 
- прозорі. 
 
Загальні характеристики 
 

 
 
Електричні характеристики 
 

 
 
Фотометричні характеристики 
 

 
 
 



 

 

Рекомендації по установці і підключенню: 
 

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

 Для живлення світлодіодних пікселів повинні використовуватися стабілізовані по напрузі (5 ± 
0.5В) джерела живлення, із захистом від короткого замикання. Невідповідність напруги 
рекомендованим показникам, призведе до виходу пікселів з ладу. 

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

 Оголені дроти необхідно ізолювати. 
 Будь ласка, належним чином обчисліть загальне енергоспоживання використовуваних пікселів і 

з'єднайте з відповідним джерелом живлення. Сумарне енергоспоживання пікселів не повинно 
перевищувати 80% від вказаної максимальної потужності блоку живлення. 

 Поверхня з монтажними отворами, в яку необхідно монтувати пікселі, повинна бути виконана з 
матеріалу здатного витримати розрахункові вагові та вітрові навантаження. Краї монтажних 
отворів повинні бути якісно відфрезеровані, мати гладкі і рівні краї без завищених, гострих 
ділянок. При неякісному фрезеруванні монтажних отворів можливі пошкодження корпусу і 
фіксуючих елементів пікселів. 

 Корпус світлодіодних пікселів виконаний з термоклейового складу, на основі силіконів, тому 
діаметр корпусу виробів навіть в одній гірлянді може відрізнятися (в межах заявлених 
параметрів). Не рекомендуємо приступати до фрезерування монтажних отворів без 
фактичних замірів діаметрів корпусів отриманих пікселів (середнє значення). 

 Якщо ви використовуєте для тимчасової або постійної фіксації пікселів клей або герметики, то 
упевніться, що вони забезпечать надійне кріплення продукції. Не використовуйте клеї і герметики, 
що містять ацетон і інші агресивні розчинники або кислоти (оцтова кислота). 

 Прокладіть основні дроти (лінії) живлення і з'єднайте з окремими лініями світлодіодів. 
Переконайтеся, що кількість пікселів, з'єднаних в одну лінію (послідовно), не перевищує 
рекомендовану (50 шт.). У разі якщо необхідно підключити більшу кількість пікселів, прокладіть 
нову послідовну лінію. 

 При виборі типу дроту і його перетину обов'язково потрібно враховувати наступні вимоги: 
- провід повинен бути мідним багатожильним - акустичним; 
- перетин дроту розраховується виходячи з максимальної сили струму на виході блоку 
живлення і протяжності лінії зв'язку від блоку живлення до ліній світлодіодних пікселів; 
- 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; 
- при виникненні труднощів з підбором дроту і його перетину скористайтеся допомогою 
наших фахівців. 
Невиконання вимог щодо підбору проводів і їх перетину може призвести до пожежі та / або 
виходу світлодіодних пікселів з ладу. 
 
Комплектність 
 
50 світлодіодів ELF PIXEL, з'єднаних між собою двожильним проводом, в упаковці. 
 

  Рекомендації зі зберігання і транспортування 
 
Рекомендується зберігати світлодіодні пікселі в запечатаних упаковках. Будь ласка, відкрийте 
упаковку безпосередньо перед використанням. 
Температура зберігання -40 ° + 60 ° С. 
В силу конструктивних особливостей кріплення світлодіода до друкованої плати пікселя, 
присутня велика ймовірність обламати контактну групу діода. Не допускайте здавлювання, 
ударів і пошкодження світлодіодних пікселів в процесі транспортування, зберігання і експлуатації. 
 
 
 
 



 

 

Пошук та усунення несправностей 
 
Проблема Можлива несправність Рішення 

Всі світлодіоди 
блимають 

Недовантаження (підключено 
занадто маленька кількість модулів) 

Переконайтеся, що сумарне енергоспоживання 
модулів становить не менше 30% від потужності 
блоку живлення 

 Перевантаження (підключено 
занадто велика кількість модулів). 

Переконайтеся, що сумарне енергоспоживання 
модулів не перевищує 80% від потужності блоку 
живлення 

Світлодіоди світять 
занадто тьмяно 

Перевантаження (підключено 
занадто велика кількість модулів). 

Переконайтеся, що сумарне енергоспоживання 
модулів не перевищує 80% від потужності блоку 
живлення 

 Кількість модулів в одній лінії 
перевищує допустимий 

Переконайтеся, що кількість модулів в одній лінії 
не перевищує допустимий 

Деякі літери 
(сегменти) не 
світяться 

Перевірте з'єднання з джерелом 
живлення 

Перевірте, чи правильно зроблені з'єднання 
проводів: провід з відміткою «+» від ланцюга 
світлодіодних модулів повинен бути з'єднаний з 
позитивною клемою блоку живлення, з відміткою 
«-» - з негативною. 

Всі букви погасли Стрибок напруги в мережі. 
Спрацював захист блоку живлення. 

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

 Коротке замикання Вимкніть джерело живлення і усуньте коротке 
замикання 

На лицьовій 
поверхні букви 
з'явилися тіні 

Встановлений в корпус вивіски 
блок живлення перешкоджає 
розсіюванню світла 

Перевірте чи не встановлені модулі занадто 
близько до блоку живлення. У випадку 
необхідності встановіть блок живлення поруч з 
вивіскою (зовні). 

 
 
ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ 
 
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 (± 

7%). 
 відхилення фотометричних характеристик у період гарантійної експлуатації на величину 

більше 50% від заявленої. 
2. Гарантія на виріб обчислюється з дня продажу. Дата продажу встановлюється на підставі копій 
документів, супроводжуючих 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 50% від заявленої. 

 У випадках порушення параметрів електроживлення, в тому числі викликані 
неправильним розрахунком необхідної потужності блоку живлення, використання 
несправного блоку живлення, неправильним вибором дроту і його перетину. 

 У випадках використання блоків живлення з вихідними параметрами напруги, що не 
відповідає вимогам виробу, більш-менш від заявленого діапазону - 5 ± 0.5 В. 


