
 
 

 
 

Герметична світлодіодна стрічка                                        ELF 150 SMD 5050 
 

 
Інструкція з експлуатації 

 
 
 
Опис 
 

Світлодіодна стрічка представляє собою шлейф з 150SMD багатокристальних діодів високої яскравості 
типу 5050, розташованих на тонкій і гнучкій платі довжиною 5000 мм. Відстань між діодами становить 33 
мм, кількість SMD світлодіодів в метрі 30 шт при цьому яскравість стрічки досягає 1350 Лм. Ви самі 
можете визначати довжину стрічки, відрізаючи від рулону будь-який відрізкок кратний 100 мм. 
Кріплення стрічки відбувається за допомогою клейкої 3М основи на зворотному боці. 
 
 

 
 

  
  

 
 
Застосування 
 
Герметична світлодіодна стрічка ELF 150 SMD 5050 призначена для: 
 
• підсвічування елементів зовнішньої реклами; 
• контражурного підсвічування рекламних конструкцій; 
• виготовлення POS конструкцій; 



 
• декоративної підсвітки житлових кімнат, стель; 
• зовнішнього підсвічування вітрин; 
• імітації вітражів; 
• оформлення та декорування меблів; 
• освітлення торговельних приміщень і вітрин; 
• святкового оформлення будівель і елементів ландшафту; 
• оформлення інтер'єрів нічних клубів, ресторанів, кафе, місць відпочинку. 
 
Революційний спосіб герметизації - герметизуючий шар наноситься на поверхню світлодіодної стрічки в кількості, 
достатній для ізоляції контактних груп діодів і електронних компонентів. При цьому, герметизуючий матеріал не 
потрапляє на лінзи світлодіодів. Перевагами даного методу герметизації перед стандартними способами (силікон, 
епоксидні смоли, пластикові кожухи і т.д.) є: 
 

 інтенсивний світловий потік - відсутність герметизуючого «кожуха» дозволяє уникнути втрати сили світлового 
потоку і забезпечує рівномірне світіння по всій довжині світлодіодної стрічки без спотворень спектру 
випромінюваного світла; 

 компактні габарити; 

 в 2 рази менша маса; 

 еластичність - відсутність товстого герметизуючого «кожуха» дозволяє з легкістю згинати й розгинати стрічку в 
більшості температурних діапазонах навколишнього середовища. 

 зручність використання; 

 більш низьке тепловиділення; 

 легка система кріплень, 3М основа; 

 тривалий ресурс роботи. 
 
Рекомендації по установці і підключенню 

 
• Роботи з установки та підключення світлодіодних стрічок повинні проводитися кваліфікованим персоналом з 
дотриманням правил цього посібника. Порушення правил встановлення та підключення може бути причиною 
неправильної роботи світлодіодних стрічок і істотного скорочення терміну їх служби. 
 
• Для живлення світлодіодних стрічок повинні використовуватися стабілізовані по напрузі (12 ± 0.5В; 24 ± 0.5В) 
джерела живлення, із захистом від короткого замикання. Невідповідність напруги рекомендованим показникам, 
призведе до виходу світлотехнічного вироби з ладу. 
 
• При підключенні чітко дотримуйтесь полярності, порушення полярності може привести до виходу з ладу виробу. 
Провід з відміткою «+» від світлодіодної стрічки повинен бути з'єднаний з позитивною клемою блоку живлення, з 
відміткою «-» - з негативною. Оголені дроти необхідно ізолювати. 
 
• Будь ласка, належним чином обчисліть загальне енергоспоживання світлодіодних стрічок і з'єднайте з 
відповідним споживання джерелом живлення. Сумарне енергоспоживання виробів не повинно перевищувати 80% 
від вказаної максимальної потужності блоку живлення. 
 
• Поверхня, на яку необхідно встановити світлодіодні стрічки повинна бути виконана з матеріалу, що дозволяє 
належним чином відвести тепло, що виділяється світлодіодною стрічкою (листовий алюміній, нержавіюча листова 
сталь, оцинкована листова сталь). Ми не рекомендуємо встановлювати світлодіодні стрічки всередину 
герметичних (напівгерметичних) непровітрюваних об'ємних рекламних елементів (коробів) - це може значно 
скоротити термін служби виробів. 
 
• При експлуатації світлодіодної стрічки, необхідно враховувати лінійне розширення і звуження матеріалів в 
залежності від температури навколишнього середовища. 
 
• Ми не рекомендуємо використовувати матеріали, що перешкоджають відведенню і розсіюванню виділяємого 
світлодіодною продукцією тепла (ПВХ, листові пластики, дерево і т.д.). 
 
• Для кріплення світлодіодних стрічок до поверхні рекомендується використовувати 3М клейку основу на 
зворотному боці стрічки і стандартні кріпильні елементи - пластикові або силіконові П-подібні кріплення. Так само, 
для кріплення стрічок можна використовувати термоклейкі основи і герметики. 
 
• Для зручного розташування вироби і з'єднання двох відрізків світлодіодної стрічки можна використовувати пайку. 
Виконуючи спайку стрічок (відрізків) категорично заборонено використання паяльних кислот і кислотних флюсів. 
 
• Прокладіть основні дроти (лінії) живлення і з'єднайте з окремими лініями світлодіодних стрічок. Переконайтеся, 



 
що кількість виробів, з'єднаних в одну лінію (послідовно) не перевищує рекомендований. У разі якщо необхідно 
підключити більшу кількість світлодіодних стрічок, прокладете нову послідовну лінію. 
 
Рекомендації до зберігання і транспортування 
 
• Рекомендується зберігати вироби в запечатаних упаковках. Будь ласка, відкрийте упаковку безпосередньо перед 
використанням. 
• Температура зберігання -60 ° + 70 ° С. 
• Для герметизації SMD світлодіодів використовують м'який гель кварцу. Не допускайте здавлювання, ударів і 
пошкодження лінз світлодіодів в процесі транспортування, зберігання і експлуатації. 
 
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 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 налаштування 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. 
 

Гарантія на виріб 

Гарантійний термін на виріб складає 12 місяців і обчислюється з дня продажу. Дата продажу встановлюється на 

підставі документів, які супроводжують факт купівлі-продажу. 



 
1. Гарантія поширюється тільки щодо покупця, на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, 

обумовлені виробничими і конструктивними факторами. 

2. У разі виникнення гарантійного випадку виробник за своїм вибором відновить, замінить або поверне грошову 

вартість виробу. 

3. 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 і експлуатації. А також, у 

випадках використання виробі не за призначенням. 

 У випадках порушення параметрів електроживлення, в тому числі викликані неправильним розрахунком 

потужності блоку живлення або використання несправного блоку живлення. 

 У випадках використання блоків живлення з вихідними параметрами напруги, що не відповідають вимогам 

виробу, більш-менш від заявленого діапазону -12 ± 0.5В (24 ± 0.5В). 

 


