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NÁVOD na montáž a obsluhu

Tento návod na montáž a obsluhu je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,
abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

LED pásky se dodávají ve dvou variantách, s napájecím napětím 12V
DC, nebo s napájecím napětím 24V DC, je nutno bezpodmínečně tyto
hodnoty dodržet. Vyšší napětí by mohlo LED pásek poškodit.
Na výrobku nesmějí být taktéž prováděny žádné změny v zapojení
vyjma zkracování či prodlužování!

Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
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Úvod
Vážení zákazníci!
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED pásků. Jejich koupí jste získali
kvalitní zdroj světla, který Vám bude spolehlivě sloužit, pokud zachováte doporučení
v návodu na montáž a obsluhu..

Co je LED pásek (LED strip)
LED pásek je ve své podstatě velmi ohebný plošný spoj, na kterém jsou připájeny LED
diody.

Jelikož V-A charakteristika LED diod neumožňuje jejich přímé napojení na zdroj napětí,
je LED pásek sestaven
z modulů, které jsou tvořeny
sériově zapojenými LED a
jedním rezistorem, který slouží
k nastavení pracovního bodu
LED diod. Jednotlivé moduly
jsou pak na pásku propojeny
paralelně. Schéma zapojení
LED pásků tohoto typu je vidět
na obr.1.

Z tohoto schématu je vidět, že
při výpadku jednoho modulu
ostatní budou svítit.

Díky paralelnímu spojení
jednotlivých modulů, lze LED
pásek snadno zkracovat či
prodlužovat. Přesný postup je
popsán v kapitolách

Obr.1 – Zapojení nejjednodušších LED pásků

zkracování LED pásků a Spojování LED pásků.

Při manipulaci s LED pásky dbáme na ochranu před elektrostatickým
výbojem! Čipy LED diod jsou náchylné na poškození statickou
elektřinou.
Na výrobku nesmějí být taktéž prováděny žádné změny v zapojení
vyjma zkracování či prodlužování!

Optická kontrola LED pásků
Před vlastním přezkoušením LED pásků (viz následující kapitola Odzkoušení LED
pásků) je nutné LED pásky zkontrolovat opticky. Aby bylo možno toto provést, LED
pásky rozmotáme z kotouče umístíme na čistou podložku čipy vzhůru. Ochranou fólii,
která kryje oboustrannou lepící pásku však NESUNDAVÁME (tj. LED pásky
NENALEPUJEME!) V případě, že LED pásky přineseme do prostoru, kde je budeme
kontrolovat a přezkušovat, z prostoru, který má jinou teplotu či relativní vlhkost,
necháme přinesené LED pásky v originálním balení dostatečně dlouho ležet, aby jejich
teplota vyrovnala s okolní. V žádném případě nesmíme mechanicky namáhat
(rozbalovat z kotouče) LED pásky v případě, že teplota okolí je nižší než +5°C. Za
teploty okolí nižší než +5°C nelze tedy LED pásky a ni kontrolovat ani provádět montáž!

Při optické kontrole kontrolujeme:
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1) zda LED pásek má požadované provedení (např. zalitý, nezalitý či v silikonové
bužírce…)

2) zda LED pásek má správný počet LED diod na metr (30 LED/m, 60 LED/m,
120 LED/m, 240LED/m

3) zda na LED pásku jsou LED správné velikosti (0603, 0805, 1206, 1210, 3528,
5050,…)

4) zda LED pásek má požadované rozměry

V případě, že LED pásky vykazují mechanické poškození nebo mají nesprávné
mechanické rozměry či mají jiný počet LED na metr než je požadovaný, LED pásky
bezodkladně reklamujeme.

Odzkoušení LED pásků
Před vlastní montáží je nutné LED pásky přezkoušet. Toto přezkoušení se děje
připojením na napájecí napětí 12 V DC (24V DC) s maximální tolerancí ±5%. Napájecí
napětí má tedy shodnou velikost jako při provozu.

U LED pásku, který je připojený na napájecí zdroj s vyšším napětím,
dochází k proudovému a výkonovému přetížení čipů LED. Toto
přetížení  se projeví zkrácenou životností LED a rychlým poklesem
svítivosti LED pásku.   U LED pásku, který byl takto přetížen, záruka
propadá.

Připojením LED pásku na zdroj s nižším napětím sice nedojde k poškození LED
pásku, ale LED pásek nebude svítit plným jasem či nemusí svítit vůbec.

Při připojování LED pásků k napájecímu zdroji věnujeme zvýšenou pozornost správné
polaritě.

LED pásek připojený na napájecí zdroj s opačnou polaritou nebude
svítit a může dojít k jeho poškození, které se může projevit sníženou
svítivostí či zkrácenou životností. Nesprávným pólováním propadá
záruka.

I během zkoušení dbáme na správné dimenzování zdroje, neboť při přetížení zdroje
dojde ke snížení výstupního napětí (či dokonce odpojení zdroje) a přezkušování LED
pásků nebude mít správnou vypovídací hodnotu (nebude korektní).

LED pásek se nesmí být v žádném případě připojen na zdroj střída-
vého napětí, neboť může dojít k jeho poškození, které se může
projevit sníženou svítivostí či zkrácenou životností. Připojením LED
pásku na zdroje střídavého napětí záruka propadá.

Při přezkušování LED stripů kontrolujeme, zda svítí všechny moduly a zda LED pásek
má požadovanou barvu či odstín (teplotu) bílé. V případě, že pro montáž je
požadováno více kotoučů od jedné barvy, je vhodné rozsvítit více kotoučů od jedné
barvy umístěných vedle sebe tak, abychom mohli snadno posoudit, zda mají všechny
kotouče shodný odstín (teplotu) barvy.

Jelikož LED diody představují intenzivní zdroj světla, je vhodné pozorovat odstín či
barvu světla LED diod přes vhodný difuzor či odraz od bílého matného povrchu.

V případě, že LED pásky mají jiný odstín, či vykazují jinou vadu, LED pásky
bezodkladně reklamujeme. Reklamace z důvodu jiného  odstínu  či  nefunkčnosti  po
nainstalování LED pásků není možná!
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Zkracování LED pásků
Jelikož je často potřeba jiná délka než je balení (= jeden kotouč LED pásku) je nutné
mít možnost LED pásek zkrátit na potřebnou délku. Konstrukce  LED  pásku však
neumožňuje to, abychom mohli LED pásek zkrátit kdekoliv. Jak již  bylo napsáno
v kapitole Co je LED pásek, je možno pásek stříhat po úsecích zvaných modul. Délka

modulu je nejčastěji 5
cm či 10 cm.

Místa, kde je možné
LED pásek zkracovat
vypadají podobně jako
je znázorněno na
obr. 2.

Z tohoto obrázku je
vidět, že na pásku lze
najít dva typy míst,

Obr.2 – Místa, kde lze pásek dělit

První typ, znázorněný na
obr.2 nahoře, je typem, kde je
možno pásek jednoduše
rozstřihnout. Rozstřižení se
provede kvalitními, ostrými
nůžkami v místě bílé čáry,
která vede přesně uprostřed
mezi čtyřmi body. Rozstřižení
je naznačeno na obr 3. Při
střihání si musíme dát velký
pozor, abychom vedli střih
přesně po bílé čáře mezi

kde lze pásek zkra-
covat či nastavovat.

čtyřmi body. Malá odchylka je
možná, v žádném případě

Obr.3-Místo, kde lze LED pásek přestřihnout

nesmí dojít k narušení vlastních pájecích bodů, neboť jinak může dojít k znehodnocení
části LED pásku. Hrany vlastního střihu musí být ostré, neotřepané a rovné. Jakékoliv
poškození LED pásku vzniklé chybným rozstřižením není možné reklamovat.

Druhý typ místa, kde je možné LED pásky rozdělovat je vidět na obr.4. V tomto místě
se LED pásek, jak je na
tomto obrázku znázorněno
piktogramy, NESMÍ stříhat,
ale pouze rozletovat! Tento
typ spoje je místem, kde
výrobce spojuje jednotlivé
části LED pásků do
výsledného pásu.

Pro letování je nutné použít
kvalitní páječku se
stabilizací teploty. Správná

Obr.4- Místo, kde lze pásek rozdělit pájením teplota hrotu páječky by se
měla pohybovat v rozmezí

270°C až 310°C. P ři vyšších teplotách může dojít k přepalování pájky („cínu“), a tím
může dojít k nevratnému poškození plošného spoje LED pásky. Toto poškození se
může projevit zvýšenou poruchovostí některých modulů LED pásku. Tyto moduly pak
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nemusí svítit vůbec nebo mohou náhodně měnit svůj jas či v náhodných intervalech
blikat.

Pokud máme problémy se současným nahříváním obou bodů, je možné přidat na oba
bodové spoje trochu pájky („cínu“) a pohybem od jednoho bodu k druhému se pokusit
oba bodové spojit cínovým můstkem. Tento lze pak jednoduše nahřívat i v případě, že
v páječce máme jehlový hrot.

Pro pájení se nesmí použít tzv. „trafopáječka“ nebo páječka
neumožňující stabilizaci teploty hrotu páječky. Použití nekvalitní
páječky či mechanického poškození LED pásku v důsledku chybného
pájení má za následek ztrátu záruky na LED pásek.

Pokud jsou oba konce LED pásku v obou bodových spojích dobře prohřáty, lze oba
konce LED pásků snadno od sebe oddělit.

Spojování LED pásků
Postup při spojování dvou konců LED pásků je velmi podobný postupu při dělení pásku
v letovaném spoji (viz předchozí kapitola).

Před vlastním spojováním je nutné přezkoušet funkčnost spojovaných částí jejich
rozsvícením, tak jak je popsáno v kapitole Odzkoušení LED pásků. Touto kontrolou
zamezíme spojování nefunkčních LED pásků do větších celků.

Prvním  krokem při spojování dvou částí LED pásků je  očištění pájecích bodů od
oxidace (pokud nebyly body ještě pájeny) či odstraněním starého či přebytečného cínu
(pokud byly body již pájeny). Odstranění zoxidované vrstvy mědi se provede lehkým
přetřením bodů např. sépiovým smirkovým papírem (zrnitost 800). Při odstraňování
zoxidovaného povrchu na pájecích bodech je nutné si uvědomit, že tloušťka měděné
vrstvy tvořící vodič je velmi malá 50 µm – 100 µm! Proto NIKDY pro očištění
zoxidovaného povrchu nepoužíváme hrubší smirkový papír, pilník či jiné nevhodné
nástroje. Odstranění zoxidované vrstvy provádíme jak na vrchní, tak na spodní straně
LED pásků. Na povrch, který byl zbaven oxidace, naneseme tenkou vrstvu cínové
pájky, která mimo jiné, zabrání opětovné oxidaci povrchu. Pocínování aplikujeme na
vrchní i spodní straně!

Pro očištění se NESMÍ používat žádných  agresivních tekutin, jako
jsou různé kyseliny či agresivní pasty. Aplikace agresivních látek na
LED pásek má za následek zkrácení životnosti LED pásku a ztrátu
záruky.

V případě bodů, které jsou již pokryty pájkou, je nejvhodnějším postupem odstranění
staré pájky např. odsávačkou a nanesení nové pájky v tenké vrstvě.

Pro pájení používáme cínovou pájku s NEAGRESIVNÍM, nejlépe
bezoplachovým tavidlem. Aplikace pájky s agresivním tavidlem na
LED pásek má za následek zkrácení životnosti LED pásku a ztrátu
záruky.

V momentu, kdy máme pájecí body na obou spojovaných koncích pocínované,
překontrolujeme polaritu spojovaných pásků. MUSÍME totiž spojit kladný pól jednoho
pásku s kladným pólem pásku druhého. Kladné póly jsou většinou označeny
znaménkem + (viz obr.2). Pásek s nesprávnou polaritou nebude svítit!

Pokud jsme si jisti, že je vše v pořádku, přeložíme oba konce LED pásků přes sebe
tak, aby se kryly pájecí body na konci jednoho pásku s pájecími body na začátku
druhého pásku. Poté zahřejeme hrotem páječky jeden pájecí bod vrchního LED pásku
tak, aby se budoucí spoj dostatečně prohřál (aby se roztavila i cínová pájka na
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spodním pájecím bodu). Předtím, než oddálíme pájecí hrot páječky z pájeného místa,
vhodným nástrojem, např. pinzetou s mírně rozevřenými čelistmi, přitiskneme oba
pásky k sobě. Teprve pak oddálíme hrot z pájeného místa. Tímto jednoduchým
postupem docílíme kvalitního spojení obou pájecích bodů. Přítlak na konce LED pásky
můžeme aplikovat po celou dobu pájení.

Pro pájení se nesmí použít tzv. „trafopáječka“ nebo páječka
neumožňující stabilizaci teploty hrotu páječky. Použití nekvalitní
páječky či mechanického poškození LED pásku v důsledku chybného
pájení má za následek ztrátu záruky na LED pásek.

Výše uvedeným postupem provedeme spájení i druhého bodu.

Po spájení obou bodů provedeme optickou, mechanickou i elektrickou kontrolu spojení
obou LED pásků. Vizuelně musí spojení vypadat jako na obr.4, oba konce LED pásků
jejichž body jsme pájeli, musí být u sebe tak, že mezi nimi nebude žádná mezera.
Následně lehkým tahem zkusíme, zda spoj drží i mechanicky. Poslední kontrolou,
elektrickou, zjistíme, zda svítí obě spojené části LED pásků. Pro napájení použijeme
napájecí zdroj s výstupním napětím 12 V DC (24 V DC) s tolerancí nepřevyšující ±5%.
Zdroj musí být dostatečně proudově dimenzován. Po připojení napájecího napětí na
spojený LED pásek musí jeho obě části svítit. Při připojování napájecího napětí dbáme
zvýšené pozornosti na správnou polaritu.

LED pásek připojený na napájecí zdroj s opačnou polaritou nebude
svítit a může dojít k jeho poškození, které se může projevit sníženou
svítivostí či zkrácenou životností.

I během zkoušení dbáme na správné dimenzování zdroje, neboť při přetížení zdroje
dojde ke snížení výstupního napětí (či dokonce odpojení zdroje) a přezkušování LED
pásků nebude mít správnou vypovídací hodnotu (nebude korektní).

LED pásek se nesmí být v žádném případě připojen na zdroj střída-
vého napětí, neboť může dojít k jeho poškození, které se projevuje
sníženou svítivostí či zkrácenou životností. Připojením LED pásku na
zdroj střídavého napětí propadá záruka.

Volba vhodného napájecího zdroje
Jak již bylo v tomto návodu několikráte připomenuto, LED pásky musí být napájeny
stejnosměrným napětím 12 V (24V DC) s maximální tolerancí ±5%. Z tohoto
požadavku vyplývá, že vhodným typem napájecích zdrojů budou v dnešní  době
spínané zdroje s vhodnými parametry, přesněji řečeno, s požadovaným výstupním
napětím a proudem.

Navrhujeme-li zdroj pro malý počet modulů LED pásků, je postup velmi jednoduchý,
neboť lze definovat jednoznačný postup.

V  prvé řadě je nutné vědět  kolik LED modulů a jakého typu  LED pásku bude z
uvažovaného zdroje napájeno. Uvažujme například, že chceme vyhledat vhodný zdroj
pro bílý LED pásek s čipy 3528 o délce 75 modulů, 12V. Dle specifikace je proudová
spotřeba jednoho modulu 20 mA (0,02A). Celkový odběr LED pásku bude tedy:

Spotřeba = počet modulů × odběr jednoho modulu [1]

V našem konkrétním případě to je:

75 × 0,02 = 1,5 A
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Na takto spočítanou hodnotu uplatníme nepsané pravidlo, že jeho reálné zatížení by
nemělo překročit 80% maximální hodnoty u daného zdroje. V našem případě by zdroj
měl mít maximální výstupní proud minimálně:

1,5 / 0,8 = 1,875 A
Obecně lze tedy napsat druhý vzoreček takto:

Výstupní proud zdroje = Spotřeba / 0,8 [2]

Zdroj by tedy měl mít výstupní proud minimálně 1,875 A. Pokud bude mít zdroj
maximální výstupní proud mnohem vyšší, nevadí to, ale jelikož jsou výkonnější zdroje
dražší, je zbytečné vybírat zdroj s výstupním proudem mnohem vyšším než
potřebujeme.

Našemu požadavku vyhovují ze sortimentu FK
technics například tyto zdroje:

4730418 SYS1308-2412-W2E 12 V/2 A
4730939 FKPWR25-12 12 V/2.1 A
Srovnáme-li oba zdroje, zjistíme, že kromě
nepatrného rozdílu v maximálním výstupním
proudu, se zdroje liší mechanicky. První zdroj je v
provedení „do zásuvky“ (jako nabíječky pro
mobily), druhý typ je v provedení, které je určeno
pro zástavbu do zařízení a pro připojení k
síťovému napětí i připojení zátěže je vybaveno
svorkovnicí.

Obr.6-Vestavný zdroj

vestavného zdroje je na obr.6.

Obr.5-Zdroj „do zásuvky“
Z výše uvedeného je patrné, že dalším
parametrem, o kterém musíme
rozhodnout je  provedení zdroje. Firma
FK technics nabízí velmiširoké
spektrum zdrojů různých provedení (více
www.elektroeden.cz či shop.fkt.cz), ale k
nejvíce používaným zdrojům patří výše
dvě zmíněná provedení - vestavné
provedení a provedení „do zásuvky“ (viz
obr.5). Při volbě si jevšak nutné
uvědomit, že zdroje „do zásuvky“ jsou
limitovány maximálními rozměry a tím i
výkonem, který jsou schopny dodat.
Proto při požadavku na zdroj s výkonem
vyšším než  cca  25W se  bude vždy
jednat o provedení vestavné. Obrázek

Všechny výše uvedené typy zdrojů jsou tzv. spínané zdroje. Tyto zdroje mají řadu
výhod díky nimž jsou vhodné pro použití s LED pásky.

V první řadě je to fakt, že i při malém objemu jsou schopny poskytnout, ve srovnání se
zdrojem s klasickým transformátorem, vysoký výkon.

Druhou výhodou je fakt, že zdroje jsou již z principu stabilizované, tj. jejich výstupní
napětí téměř nekolísá se změnou zátěže. Díky tomu snadno splníme požadavek na
velikost a toleranci výstupního napětí. U vestavných typů lze jejich výstupní napětí v
malých mezích dokonce dostavit trimrem na požadovanou hodnotu.
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LED pásek připojený na napájecí zdroj s vyšším výstupním napětím
bude přetížen. Toto přetížení způsobí zkrácení životnosti i rychlý
pokles svítivosti. Na LED pásek, který byl připojený na vyšší napájecí
napětí, nelze uplatnit záruku, neboť byl provozován v rozporu
s pracovními podmínkami.

Napájení LED pásků
Při napájení LED pásků do délky 5 metrů žádný problém nevzniká.

Složitější situace nastávají v momentu, kdy potřebujeme napájet větší počet LED
pásků, či LED pásky o větších délkách.

Problém způsobuje konečný průřez vodivých drah na LED páscích, které slouží
k napájení jednotlivých modulů na flexibilním pásku. Jako každý vodiž, mají i vodivé
dráhy na flexibilních LED páscích, průřez, který limituje jejich maximální proudové
zatížení.

Kromě výše
uvedeného limitu,
existuje druhé omezení
spočívající
v postupném úbytku
svítivosti modulů a
platí, čím je modul dále
od napájení, tím je jeho
svítivost nižší. I když
pokles není
dramatický, byl by
rozdíl ve svítivosti,
například u LED pásku
v celkové délce 10
metrů, mezi prvním a
posledním modulem již
vidět pouhým okem

Obr.7- Napájení většího množství LED pásků

v momentu, kdybychom dali tyto moduly vedle sebe. Proto se v tento moment
doporučuje napájení spojených dvou 5metrových kusů LED pásků uprostřed, kde jsou
oba 5ti metrové kusy spojeny. Dosáhneme tím jednak nižšího úbytku svítivosti na konci
LED pásku (napájíme de facto LED pásek o délce jen 5 metrů) a oba konce 10ti
metrového úseku budou mít přibližně shodnout svítivost.

Pokud potřebujeme napájet větší počet 5ti metrových kusů, snažíme se jednotlivé 5ti
metrové kusy „sdružit“ do dvojic a ty napájet přímo ze zdroje či zdrojů. Princip
připojování velkého množství LED pásků je vidět na obr.7.

V případě, že osvětlení z LED pásků má více jak 50 metrů je lepší kontaktovat
dodavatele s žádostí o odbornou radu s napájením, neboť se u velkého systému
začnou uplatňovat i úbytky na vodičích.

Vlastní montáž LED pásků
Na kvalitním provedení montáže závisí celkový dojem z nového typu osvětlení a proto
jemu věnujeme maximální úsilí abychom dosáhli dobrého výsledku.

Prvním pravidlem, které musíme dodržet je fakt, že s LED pásky by mělo být
manipulováno při teplotách nad +5°C. Pro dosažení optimálních výsl edků se
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doporučuje aby teplota prostoru nebyla nižší než 15-20°C. Na straně druhé, nesmí být
teplota okolí LED pásků ani příliš vysoká, neboť jednak dojde ke snížení adheze lepící
vrstvy, jednak při teplotách okolí vyšších než +50°C m ůže dojít k teplotnímu přetížení
LED diod a k významnému zkrácení života LED, které se projevuje rychlým poklesem
jasu LED diod. Z tohoto důvodu jsou nevhodnými místy  například  okolí tepelných
infrazářičů, okolí krbů, tmavé kovové části vystavené přímému slunečnímu svitu, atd.
Jako absolutně nevhodné je umístění LED pásků do vnitřku saun, kde se teploty
mohou pohybovat i nad 100°C což je z hlediska spole hlivosti a záručních podmínek
zcela nepřípustné.

Druhým pravidlem je lepení LED pásků na vhodný povrch. Tento povrch musí být
hladký a odmaštěný. Povrch nesmí být ani zaprášen, ani mokrý nebo vlhký. Jako
vhodné odmašťovadlo lze   doporučit izopropylalkohol. Naopak nelze   doporučit
technický benzín, neboť ten často obsahuje nevhodné přísady, které zabraňují
kvalitnímu lepení a časem se LED pásky mohou i odlepit. Toto platí zejména pro zalité
LED pásky, které jsou natolik těžké, že pro jejich trvalé přichycení je nutné použít
plastové bezbarvé klipsy FKclips (obj.č. 4730878 či 4731021-B).

Dalším pravidlem je dodržování minimálního poloměru ohybu, neboť při příliš malém
poloměru ohybu je nebezpečí zlomení flexibilního nosiče či uvolnění vodivé vrstvy
(mědi) z povrchu tohoto nosiče. V obou případech dochází k trvalému poškození LED
pásku na nějž se nevztahuje záruka. Toto poškození pak mohou způsobit chybnou
funkci LED pásku. Proto při ohýbání LED pásků dodržujeme minimální poloměr ohybu
a to takto:

15mm u nezalitých LED pásků

25mm u zalitých LED pásků a LED pásků v silikonové bužírce

Dříve než odlepíme ochranou pásku chránicí samolepící vrstvu na spodní straně LED
pásku, musíme  mít řádně připraven povrch,  kam budeme lepit LED  pásku  (viz
předchozí text). Teprve v momentu, kdy máme povrch řádně připraven, nejlépe ostrým
nástrojem odlepíme začátek krycí papírové pásky s  oboustranné lepící pásky. Při
odstraňování dáváme pozor na to, abychom neodstraňovali i vlastní
oboustrannou lepící pásku z LED pásku. V momentu, kdy máme odstraněn
dostatečný kus krycí papírové pásky , uchopíme ji prsty a lehkým tahem odstraníme
krycí papírový pásek z požadované délky LED pásku. V momentu odstranění krycí
papírové pásky musíme LED pásek nainstalovat co nejdříve aby nedošlo k jejímu
zaprášení, které by snížilo její schopnost adheze. Taktéž není možné se povrchu lepící
oboustranné pásky s odstraněným ochranným papírovým páskem dotýkat prsty či
různými předměty. Po umístění LED pásku na správné místo ho mírným tlakem
zafixujeme. Při fixování se vyhýbáme velkému tlaku zejména na vlastní čipy LED, které
velký tlak může poškodit. Při velkém tlaku může dojít k porušení pájeného místa či
utržení/přetržení vodivé vrstvy. V tomto případě pak část LED pásku nebude svítit.
Proto je při fixování vhodné použít vhodnou podložku, která rozloží tlak na LED pásku.
Při lepení nezalitých LED pásků je nutno si dávat pozor na to, abychom se nedotýkali
prsty vršků LED diod. Důvodem je fakt, že lidská kůže na sobě nese nečistoty a
rozpuštěné různé sole (např. pot), které jsou často agresivní. I velmi malý objem potu
dokáže narušit povrch LED diody a u bílých LED diod zejména pak vrstvu luminoforu,
který převádí část modrého spektra na ostatní vlnové délky pro vytvoření dojmu bílého
světla. Postupnou degradací luminoforu agresivními složkami potu dojde ke snížení
účinnosti (=svítivosti) bílých LED diod. Z tohoto důvodu je jasné, proč je důležité, aby
povrch LED diod, zejména luminofor, nebyl kontaminován látkami (pot, rozpouštědla, a
jiné), které ho mohou poškodit či snížit jeho účinnost.
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Otázky a odpovědi
1. Mechanická poškození
Nevhodnou manipulací mohou vzniknout nevratná mechanická poškození LED
pásku, která mohou zkrátit jeho životnost či vést až k nefunkčnosti LED pásku. Na
poškození vzniklá neodbornou manipulací s LED páskem (instalací LED pásku) ani
na následné škody způsobená LED pásky se záruka nevztahuje.

2. Postup při reklamaci
Při vlastní reklamaci je nutné nejdříve pořídit fotodokumentaci stavu a tu
s písemným popisem situace zaslat dodavateli k vyjádření. Tento si vyhrazuje
právo na základě zaslané fotodokumentace a poskytnutých informací si vyžádat
dodatečné informace před vlastní demontáží LED pásků. Následně je pak zákazník
informován o dalším postupu v reklamaci.

3. Pokles svítivosti
I když LED diody patří k velmi kvalitním zdrojům světla, dochází u nich k poklesu
svitivosti (produkovaného světelného toku). Tento pokles je největší na začátku
života (uvedení do provozu) LED diod a pohybuje se v jednotkách procent na
1000 hodin (1-3 %/1000 hod). Pak proces způsobující pokles svítivosti značně
zpomalí, takže svítivost na konci života LED pásku by neměla bý nižší než 70%
původní svítivosti. Toto platí samozřejmě v případě, že jsou LED pásky
provozovány za podmínek daných výrobcem. Překročení doporučených  hodnot
bude mít za následek rychlejší pokles svítivosti a dojde k propadnutí záruky.

Vyřazení (likvidace) LED pásků
Pokud nebudou LED pásky fungovat a neexistuje-li již žádná možnost jejich opravy,
musí být vyřazeny (zlikvidovány) podle platných zákonných předpisů.

Technické údaje
Napájecí napětí 12 V DC (24V DC) ±5%
Odběr jednoho modulu Podle použitých čipů
Typický ztrátový výkon Podle použitých čipů
Typický vyzařovací úhel (jedna LED) 120°
Počet LED na 1 metr 30,60,120,240
Rozsah pracovních teplot +5 až +50 °C
Rozsah skladovacích teplot +5 až +55 °C
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Záruka
Dodavatel poskytuje zákonnou záruku pouze na materiálové vady a vady vzniklé
při výrobě LED pásků.

Tato záruka se nevztahuje na kosmetická poškození nebo poškození v důsledku
zásahu vyšší moci, nehody, nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, nebo úpravy
výrobku či jakékoliv části výrobku.

Tato záruka se nevztahuje taktéž na poškození v důsledku nesprávného provozu
nebo údržby, nesprávného připojení k napájení, nebo pokus o opravu osobou,
která nemá oprávnění od dodavatele či osobou bez náležitého odborného vzdělání.

Dodavatel si vyhrazuje právo v případě uznané záruky na LED pásky tyto opravit
nebo vyměnit za nové.


