– це світлодіоди!
КОРИСНА СТАТТЯ
ПРО СВІТЛОДІОДНІ
СТРІЧКИ
Світлодіодна стрічка – справжня сенсація сучасного ринку світлотехніки. Причин популярності багато. Це продукт інноваційний і модний. Є безліч варіантів застосування:
фасади будівель, внутрішні частини будинків, декоративне оздоблення. Гнучка світлодіодна стрічка проста в установці і при монтажі може бути розрізана на довільні відрізки
без втрати своїх функціональних можливостей. І, звичайно ж, всіх приваблює адекватна
ціна продукту.
ВИДИ ТА ТИПИ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ
Світлодіодна стрічка — це освітлювальний модуль на гнучкій основі з нанесеними на неї струмопровідними доріжками, світлодіодами і резисторами.
Світлодіодна стрічка може бути класифікована за цілою низкою ознак:
По кольоровості стрічка буває одноколірною або багатобарвною (RGB).
Ступінь вологозахищеності. Проста (IP20) та вологозахищена з різним ступенем захисту (IP65, IP68).
Кількість світлодіодів на метр. 30, 60, 90, 120, 240. Можливі й інші варіанти.
Розмір світлодіодів. Найбільш поширені розміри 3,5Х2,8 мм і 5,0Х5,0 мм.
Світлодіоди, які використовуються в стрічці, можуть вироблятися на різних заводах. Наприклад, в стрічці
використовуються високоякісні світлодіоди тайванського виробництва марки EPISTAR.
Розташування діодів на основі. Може бути однорядним і дворядним.
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СВІТЛОВИЙ ПОТІК, Лм/діод.
Дана характеристика залежить від
кількості використовуваних світлодіодів, а також від їхніх світлових
характеристик.
РОБОЧА НАПРУГА СТРІЧКИ також може бути різною. 24, 12 та
5 В. Найбільш поширена стрічка з
вхідною напругою 12 В. Існує і так
звана «стрічка прямого включення» на 220 В.
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Асортимент
включає три серії світлодіодних стрічок:
СТАНДАРТ, ЕКО та ПРО. У таблиці ви можете побачити,
які світлові потоки мають стрічки кожної серії.
Тип
ЭKO

Модель

Ширина
стрічки, мм

Клас
захисту

Світловий
потік, Лм

3528

8

IP20

3–4

5050

10

IP20

10–13

3528

8,10,15

IP20,
IP65

4–5

5050

10

IP20,
IP65

13–15

3528

8

IP20

5–6

СТАНДАРТ

ПРО

Світло

Упаковка, м

білий

5

теплий білий
червоний

5

зелений

5

синій
жовтий
RGB (тільки для моделі 5050)

5

білий
теплий білий

50

Є також ряд нюансів, які можуть вплинути на рішення покупця при виборі виробу.
Так, наприклад, колір основи стрічки. Загальновідомо, що стрічка на
білій основі більш популярна, ніж аналогічна на темному.
У стрічки з клейовим шаром важливою характеристикою може виявитися безпосередньо якість клейового скотча.
Світлодіодна стрічка
виготовляється на гнучкій білій PCB-основі
з двостороннім скотчем 3М. Скотч 3М стійкий до впливу вологи, а також має підвищену термостійкість.
Стандартна довжина стрічки в упаковці зазвичай становить 5 м. Однак є замовники, які віддають перевагу так званій «промисловій» розфасовці по 50 метрів. Намотування по 50 метрів особливо зручна для
тих, хто продає стрічку на відріз. Чим довше, вихідна стрічка, тим менше залишається обрізків. Стало бути, більше прибутку осяде в кармані
продавця. Світлодіодна стрічка ПРО (PRO-3528) торгової марки
продається в котушках по 50 метрів.

Світлодіодна стрічка ПРО (PRO-3528)
50 м
торговельної марки

АЛЮМІНІЄВІ ПРОФІЛІ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ
Стрічка може бути надійно зафіксована за допомогою алюмінієвого
профілю з анодованим покриттям. Можна вибрати профіль з прозорим або матовим розсіювачем. Профіль продається в ламелях по 2 м.
Комплектуючі поставляються окремо.

алюмінієві
профілі для
кріплення
світлодіодної
стрічки

«ВБИВЦЯ ДЮРАЛАЙТА»
Зараз великої популярності набула стрічка прямого ввімкнення на
220 В, яку ще називають «вбивцею дюралайта». На відміну від дюралайта ця стрічка має велику потужність і направлене яскраве світіння.
Завдяки високому ступеню захисту – IP 68, стрічку можна використовувати на вулиці для архітектурного підсвічування. Зручна при монтажі, так як не має блоку живлення.
Світлодіодна стрічка MVS-5050 RGB

РОЗРІЗ ТА ПАЙКА СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ
Світлодіодна стрічка ріжеться ножицями або гострим ножем
точно по мітках. Звичайна однорядная стрічка ріжеться, як
правило, кратно трьом світлодіодам. Дворядна – кратно
шести світлодіодам.

Розріз однорядної та
дворядної стрічки 12 В

Різні ділянки світлодіодної стрічки можуть бути спаяні між собою. Час пайки не більше 10 с. Максимальна температура
пайки 260 °С. При з’єднанні відрізків стрічки треба дотримуватися полярності ( «+»/«–»).
Увага! Якщо ми захочемо розрізати стрічку прямого ввімкнення на 220 В, то ріжеться вона кратно одному метру. Місце,
де стрічка може бути розрізана, – це порожній проміжок на
стрічці.

Розріз стрічки прямого
включення 220 В

УВАГА ДО КОМПЛЕКТУЮЧИХ!
КОНЕКТОРИ, КОНТРОЛЕРИ, ПІДСИЛЮВАЧІ ПОТУЖНОСТІ, БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ.

Світлодіодна стрічка – річ комплексна. Продаючи саму стрічку, ми одночасно з нею пропонуємо блоки живлення, контролери, коннектори, підсилювачі потужності, алюмінієвий профіль, а також всілякі кліпси, заглушки і інші аксесуари до стрічки. Багато в чому за наявністю або відсутністю цих аксесуарів в портфелі
торгової марки можна судити про серйозність компанії – постачальника.

ДАМО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДО СТРІЧКИ:
1.

КОНЕКТОРИ – роз’єми, потрібні для простого з’єднання
відрізаної стрічки.

1.

2.

3.

4.
5.

Контролери
1.
2.
3.
4.
5.

Контролер RGB ZC-1000RC 12V
Контролер RGB ZC-2000RC 12V
Контролер RGB ZC-3000RF с сенсорним пультом
Контролер RGB PRC-4000HF с сенсорним пультом
Міні-контролер

2.

Конектори

1. PLSC-10x2
3. PLSC-8x2/20/J

КОНТРОЛЕРИ для RGB-стрічки з дистанційним пультом керування – управляє світлодіодною стрічкою. Можна міняти кольори
стрічки, використовуючи всі кольори веселки. Можна програмувати світлодіодну стрічку, задаючи частоту зміни кольорів (можна
досягти плавної зміни кольорів або зробити її різкою), додавати
мерехтіння і використати інші цікаві функції. Зараз можна зустріти
різні за типом управління пульти: інфрачервоні та радіочастотні;
сенсорні та кнопкові.
Інфрачервоний (IК) пульт (мал. 1, 3, 4). Для прийому сигналу використовується спеціальний датчик, такий же, як у пульта від телевізору. Плюсом такого пульта є те, що кілька контролерів в кімнаті
можуть управлятися одним пультом. Дальність прийому сигналу
становить 10 м. При цьому контролер повинен знаходитися в межах
прямої видимості пульта.
Радіопульт (мал. 2). Використовується радіосигнал. Це дозволяє
встановлювати контролери за будь-які перешкоди, будь то гіпсокартон або що-небудь ще. Дальність дії такого контролера становить 50 м . При наявності в кімнаті 2-х і більше контролерів команди з пульта управління будуть передаватися одночасно.
Кнопковий міні-контролер (мал. 4). Забезпечує 19 динамічних і
20 статичних режимів. Ультратонкий корпус. Функція автопам’яті.

5.

Підсилювач потужності
RGB 3х4A 12V

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ – призначені для живлення світлодіодних систем. Блоки живлення
для світлодіодів можуть бути розраховані на
напругу 12 або 24 В (в залежності від напруги виробу). Блоки живлення для світлодіодів
можуть бути герметичні або негерметичні, з
захистом від перенапруги, з коригуванням
потужності, що істотно збільшує термін придатности світлодіодних виробів.

3.

4.

3.

2. PLSC-10x4/20

ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ для RGB-стрічки – Потрібен для
під’єднання більшого навантаження, ніж може дати RGB-контролер.
І також додатково дає можливість підключити до 20 м стрічки. Підсилювач використовується тільки з одним контролером, призначений
для знижения навантаження в контролері. Для того щоб підібрати підсилювач, необхідно сумарну потужність світлодіодної стрічки розділити на споживану потужність підсилювача.
1.

2.

6.

Блоки живлення

1. Драйвер BSPS 12V 1.67A=20W IP67
2. Драйвер BSPS 12V 3.3A=40W
3. Драйвер PPS CVP 120100 IP67
(пластиковий корпус)

4. Драйвер BSPS 12V 8.3A=100W IP67
5. Драйвер BSPS 12V 12.5A=150W IP45
6. Драйвер BSPS 12V 33,3A=400W

ЯК ПІДІБРАТИ БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДО СТРІЧКИ?
Підбір блоку живлення і потужність споживання
світлодіодних стрічок.
Потужність блоку живлення розраховується за формулою: PИИП = L х P + 20%,
де PИИП — потужність імпульсного блоку живлення;
L — довжина відрізка світлодіодної стрічки (м);
P — потужність 1 м світлодіодної стрічки , вказана в
технічному описі;
20% — необхідний запас потужності ПІП

Також майте на увазі , що не слід підбирати імпульсний блок живлення з запасом потужності
більше 50%, так як це буде нештатний режим роботи блоку живлення.
ПРИКЛАД:
Беремо стандартну котушку 5 м звичайнісінької
одноколірної стрічки 3528.
Потужність на 1 м стрічки – 4,8 Вт.
4,8 Вт х 5 м + 20% (на запас потужності) = 28,8 Вт.
Вибираємо найближчий по потужності блок живлення на 30–40 Вт.

ШПАРГАЛКА

Типи стрічки
Тип драйверу
Потужність стрічки на 1м/Вт

STN-3528/60

STN-3528/120 STN-3528/240

STN-5050/30

STN-5050/60

4,8

9,6

19,2

7,2

14,4

Драйвер BSPS 12V0.5A=5W

0,80 м

0,40 м

0,20 м

0,50 м

0,20 м

Драйвер BSPS 12V0.5A=6W

1,00 м

0,50 м

0,25 м

0,60 м

0,30 м

Драйвер BSPS 12V1,3A=15W

2,50 м

1,25 м

0,625 м

1,60 м

0,80 м

Драйвер BSPS 12V1,67A=20W IP67

3,30 м

1,65 м

0,825 м

2,20 м

1,10 м

Драйвер BSPS 12V2,1A=25W

4,15 м

2,05 м

1,00 м

2,70 м

1,30 м

Драйвер BSPS 12V2,5A=30W IP67

5,00 м

2,50 м

1,25 м

3,30 м

1,60 м

Драйвер BSPS 12V3,3A=40W

6,65 м

3,30 м

1,65 м

4,40 м

2,20 м

Драйвер BSPS 12V3,3A=40W IP67

6,65 м

3,30 м

1,65 м

4,40 м

2,20 м

Драйвер BSPS 12V5,0A=60W

10,00 м

5,00 м

2,50 м

6,60 м

3,30 м

Драйвер BSPS 12V5,0A=60W IP67

10,00 м

5,00 м

2,50 м

6,60 м

3,30 м

Драйвер BSPS 12V8,3A=100W

16,65 м

8,30 м

4,15 м

11,10 м

5,50 м

Драйвер BSPS 12V8,3A=100W IP67

16,65 м

8,30 м

4,15 м

11,10 м

5,50 м

Драйвер BSPS 12V12,5A=150W

25,00 м

12,50 м

6,25 м

16,60 м

8,30 м

Драйвер BSPS 12V12,5A=150W IP45

25,00 м

12,50 м

6,25 м

16,60 м

8,30 м

Драйвер BSPS 12V12,5A=150W IP67

25,00 м

12,50 м

6,25 м

16,60 м

8,30 м

Драйвер BSPS 12V21A=250W

41,65 м

20,80 м

10,40 м

27,70 м

13,80 м

Драйвер BSPS 12V21A=250W IP45

41,65 м

20,80 м

10,40 м

27,70 м

13,80 м

Драйвер BSPS 12V33A=400W

66,65 м

33,30 м

16,65 м

44,40 м

22,20 м

ПІДКЛЮЧИТИ СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ
ДУЖЕ ПРОСТО!
ПІДКЛЮЧЕННЯ ОДНОКОЛІРНОЇ
СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ
На виході блоку живлення є «плюс» та «мінус».
Іноді це два дроти різного кольору, іноді просто
притискні клеми і виведения проводів. І світлодіодна стрічка теж має «плюс» і «мінус». При підключенні дотримуємося полярності: «плюс» до
«плюса», «мінус» до «мінуса» (СХЕМА 1).
Вище ми розповіли про те, як підключити 5 м стрічки.
5 м – саме такої довжини вона найчастіше продається. А якщо потрібно більше? Багато хто здійснює серйозну помилку: підключають до кінця першої стрічки
початок другої. Це вірно. (СХЕМА 2).
Якщо так підключити , друга стрічка буде світити
тьмяніше, а останні діоди зовсім тьмяно. Ну, а у малопотужної стрічки (наприклад, STN 3528, 60 діодів
на метр) яскравість світіння по всій довжині буде
однакова. Але по електропровідних доріжках потече струм вище номінального.
Доріжки почнуть грітися, відповідно, діоди будуть перегріватися і виходити з ладу раніше. Така невірно підключена стрічка прослужить не довго.Тому використовується правильна схема підключення .
Це схема підключення з використанням одного
блоку живлення (СХЕМА 3). При цьому його потужність повинна відповідати сумарній потужності
двох (або більше) підключених стрічок. Щоб довести до другої стрічки живлення 12 вольт, приєднайте
до виходу блоку живлення подовжений дріт. Другий
кінець дроту підключіть до другої стрічки. Струм потече по дроту, а не по доріжкам першої стрічки.
Перетин подовжувального дроту слід взяти по більше, наприклад 1,5 мм, щоб в ньому було менше
втрат напруги. Довжина дроту така ж, як у першої
стрічки, в нашому випадку 5 м. Монтується він паралельно першій стрічці.
Така схема підключення світлодіодної стрічки використовується, коли є можливість заховати потужний блок живлення. Якщо з цим є складнощі, то
застосовується інша схема підключення з використанням двох блоків живлення (СХЕМА 4).
В цьому випадку подовжувальний дріт підключається до мережі 220 В і простягається до блоку
живлення другої стрічки. Досить буде взяти дріт з
перетицом 0,75 мм. При такій схемі трохи ускладнюється монтаж (потрібно закріпити і підключити
додатковий блок живлення), але при цьому потужність блоків живлення в 2 рази менше. Відповідно,
і розмір їх теж менше.
Не слід підключати послідовно більш 5 м світлодіодної стрічки. Струмопровідні доріжки на стрічці
можуть не витримати навантаження. Рекомендуєть застосовувати паралельне підключенніня
світлодіодних стрічкок до джерела живлення.

Вихід блоку
живлення 12V
До мережі
220 V

Блок живлення

Світлодіодна стрічка

1. Як підключити світлодіодну стрічку
СХЕМА 1
Мережа
Мережа
220
В
Мережа
220 В
220 В

Блок живлення
Блок живлення
Блок живлення++
+

Перша стрічка (5 м)
Перша стрічка (5 м)
Перша стрічка (5 м)
Друга стрічка (5 м)
Друга стрічка (5 м)
Друга стрічка (5 м)

СХЕМА 2. Так підключати не можна!

Мережа
Мережа
220
В
Мережа
220 В
220 В

Блок живлення
Блок живлення
Блок живлення++
+

Провід перетином 1,5 мм2
Провід перетином 1,5 мм22
Провід перетином 1,5 мм
Перша стрічка (5 м)
Перша стрічка (5 м)
Перша стрічка (5 м)
Друга стрічка (5 м)
Друга стрічка (5 м)
Друга стрічка (5 м)

СХЕМА 3. Правильне підключення декількох світлодіодних
стрічок до одного блоку живлення
Провід перетином 0,75 мм2
Провід перетином 0,75 мм22
Провід перетином 0,75 мм

Мережа
Мережа
220
В
Мережа
220 В
220 В

Блок живлення
Блок живленняБлок живлення++
+

Перша стрічка (5 м)
Перша стрічка (5 м)
Перша стрічка (5 м)

Друга стрічка (5 м)
Друга стрічка (5 м)
Друга стрічка (5 м)

СХЕМА 4. Підключення світлодіодної стрічки
з двома блоками живлення

Блок живлення
+ Блок живлення
Блок живлення
+
-+
-

+
+
-+
-

ПІДКЛЮЧЕННЯ БАГАТОБАРВНОЇ (RGB)
СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ
По суті, схема підключення RGB–стрічки (СХЕМА 5)
та ж, що і схема підключення звичайної одноколірної (монохромної) стрічки. Різниця в тому, що між
блоком живлення і стрічкою встановлюється RGBконтролер (пристрій управління кольором стрічки).
Контролери бувають різні за зовнішнім виглядом,
потужністю, програмами управління кольором і
пультом дистанційного керування. Але принцип
всюди один. На контролер приходить 2 дроти від
блоку живлення а вже від контролера йде чотири
дроти на RGB-стрічку.
Підключення RGB-підсилювача
Ця схема (СХЕМА 6) трохи складніше і трохи дорожче першої, але при цьому:
• Розміри блоків живлення істотно менше.
• Можна використовувати майже всі наявні в продажу контролери.
• Можна підключати необмежену кількість стрічок.
Отже, якщо потрібно підключити одну RGB-стрічку,
то використовуйте блок живлення і контролер.
Якщо потрібно підключити дві і більше RGB-стрічки,
то додайте підсилювач та ще один блок живлення
(СХЕМА 7).

Вихід блоку живлення 12 В
До мережі
220 В

Блок живлення
Контролер

Світлодіодна RGB-стрічка, 5 м

Датчик контролера

Пульт ДК

СХЕМА 5. Підключення багатобарвної (RGB) світлодіодної стрічки

Вихід блоку
живлення12 В

До мережі
220 В

Блок живлення

«НАБІР ДЛЯ БЛОНДИНКИ»

RGB-підсилювач

Увага! Якщо Ви все одно нічого не зрозуміли!
Є рішення і для Вас!!! Набір-ледащо, який ще неофіційно називається «набір для блондинки» в блістерній упаковці.
Блістер +20% 3528/60-W-IP20
Одноколірна стрічка з блоком
живлення і мережевим шнуром
в комплекті.
Просто включіть в мережу і
радійте!
Блістер +20% 5050/30-RGB-IP65
Багатобарвна (RGB)
світлодіодна стрічка
з блоком живлення,
мережевим шнуром,
коннектором,
контролером і
кнопковим пультом
до нього в комплекті.
Включіть в мережу !
І натисніть на кнопку
пульта керування
контролера!

Кінець першої RGB-стрічки

Початок другої RGB-стрічки

СХЕМА 6. Підключення підсилювача потужності

До мережі
220 В

Блок живлення

До мережі
220 В

Контролер

RGB-підсилювач

Блок живлення

СХЕМА 7. Підключення двох RGB-стрічок за допомогою
підсилювача потужності

Надсилайте ваші питання про світлодіодну продукцію
на електронну пошту sale@jazz-light.com.ua
Пишіть, ми з радістю Вам відповімо!

