
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORAZ ZASADY GWARANCJI DLA TAŚM LED 

I. INFORMACJE WSTĘPNE: 

1. PRZED rozpoczęciem montażu (przyklejeniem do podłoża, cięciem, odklejeniem taśmy 

zabezpieczającej klej itp.), zawsze należy sprawdzić poprawność działania taśmy (jasność, 

barwę, równomierność światła itp.)  

2. Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu instalacji LED rozładuj się poprzez dotknięcie 

uziemionego metalowego elementu. 

3. Nasze taśmy LED zawsze zapakowane są w specjalne folie zabezpieczające przed 

elektrostatyką. Aby nie uszkodzić diod LED, taśmę można wyciągnąć z niej dopiero 

bezpośrednio przed montażem i po rozładowaniu się. (pkt I.2) Przyczyną 30% wszystkich 

uszkodzeń diod LED są ładunki elektrostatyczne. Niewykorzystane kawałki taśm chować 

natychmiast w foliach zabezpieczających. 

4. Taśmę LED można składować tylko w zakresie temperatur od -40 do +60 stopni C. 

5. Taśma może pracować w temperaturze od -20 do +50 stopni C.  

6. Każda taśma posiada oznaczenie stopnia ochronności IP: 

a. IP20 – ochrona przed ciałami stałymi o średnicy >12mm; brak ochrony przed 

cieczami, 

b. IP64 – całkowita ochrona przed dostępem pyłu; ochrona przed ochlapywaniem 

wodą, 

Należy stosować się do ww. oznaczeń. 

7. Taśmy z IP20 – można montować na powierzchniach płaskich o małej chropowatości oraz 

na powierzchniach nie emitujących ciepła. 

8. Taśmy z IP64 – można montować WYŁĄCZNIE na powierzchniach stalowych, lub 

aluminiowych, które dobrze odprowadzają ciepło.

 

 

II. INSTALACJA: 

1. Nigdy nie podłączaj taśmy bezpośrednio pod napięcie 230V. Taśma działa tylko przy napięciu 

stałym (DC12-24V). 

2. Instalacja elektryczna powinna być sprawna oraz w szczególności posiadać zabezpieczenia 

zwarciowe, przeciążeniowe oraz nadnapięciowe. 

3. Należy chronić taśmy przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, UV, wody, pary 

wodnej i innych substancji ciekłych oraz unikać miejsc silnie nagrzewających się. 

4. Taśmę należy montować na powierzchni odprowadzającej ciepło. W innym przypadku diody 

mogą ulec uszkodzeniu, lub skróci się ich żywotność. 

5. Powierzchnia montażu powinna być odtłuszczona, gładka i sucha. 

6. Taśma 3M stanowi jedynie ułatwienie montażowe, dodatkowo należy użyć kleju 

montażowego. 

7. Instalacja taśmy LED IP64 (w żelu) musi przebiegać w temperaturze pokojowej, minimum 

+16 stopni C. Rozwijanie i instalacja w niższych temperaturach grozi uszkodzeniem 

zalewy/taśmy. 

8. Taśmę LED można przecinać tylko w miejscach oznaczonych na podkładzie. 

9. Taśmę LED można wyginać tylko w płaszczyźnie zgodnej ze sposobem nawinięcia na rolkę. 

Taśmy LED nie mogą być instalowane na powierzchniach o ostrych krawędziach i zaginane 

pod kątem ostrym – grozi to uszkodzeniem zalewy/taśmy. 

10. Taśmy z IP20 można montować tylko w pomieszczeniach suchych i bezpyłowych. 

11. Zalecamy, aby taśma IP64 nie była montowana w zamykanym profilu, ze względu na 

utrudnienie w odprowadzaniu ciepła. 

12. Należy ostrożnie odklejać papierową warstwę ochronną od samoprzylepnej taśmy 3M. 

Oderwanie taśmy wraz z samoprzylepną taśmą klejącą nie jest podstawą reklamacji towaru 

(nie jest to wada towaru). 

13. Taśma LED nie może być traktowana jak przewód elektryczny. Zalecana gęstość zasilenia 

w zależności od typu diody znajduje się w niniejszej instrukcji. 

14. Należy korzystać z odpowiednich przekrojów przewodów, aby zapobiec spadkom  napięcia. 

Idealnym rozwiązaniem jest  zamontowanie zasilacza w bezpośredniej bliskości od taśmy 

LED. 

15. Taśmy należy zasilić dedykowanym zasilaczem, którego moc powinna być dostosowana do 

zapotrzebowania  na moc odbiornika.  Należy uwzględnić zapas mocy  ok. 10%. 

16. Projektując instalację należy wziąć pod uwagę, że jej elementy są urządzeniami 

generującymi ciepło.  Należy umożliwić rozpraszanie tego ciepła, aby nie skrócić żywotności 

instalacji.

 

III. MONTAŻ ELEKTRONICZNY / LUTOWANIE: 

 

1. Diody LED są wrażliwe na działanie wysokich temperatur, dlatego lutując taśmy LED 

zachowaj szczególną ostrożność. 

2. Do lutowania nigdy nie używaj lutownicy transformatorowej – jej użycie grozi uszkodzeniem 

diod LED i ma wpływ na utratę gwarancji. Użyj lutownicy kolbowej. Temperatura grotu 

powinna wynosić 350 ° C (min. 330, max 380). 

3. Nie można dopuścić do bezpośredniego styku połączeń lub ścieżek z elementami 

przewodzącymi prąd. 

4. Nigdy nie lutuj żadnych urządzeń przy podłączonym napięciu. 

 

 

IV. BŁĘDY INSTALACYJNE: 

 

1. Tworzenie pętli indukcyjnych – znacząco zmniejsza żywotność taśm LED. Ponadto pętle 

indukcyjne generują i jednocześnie odbierają zakłócenia z i do innych urządzeń 

elektronicznych. 

2. Zbyt rzadkie zasilanie taśm LED, traktowanie ich jak przewodów elektrycznych. 

3. Za małe przekroje przewodów zasilających. 

4. Jednostronne zasilanie odcinków taśm dłuższych niż 1-2 metry. 

5. Niepodłączanie uziemienia do zasilaczy. 

6. Stosowanie zasilaczy liniowych. 

7. Niezapewnienie odprowadzania ciepła z instalacji. 

8. Uszkodzenia diod w trakcie lutowania. 

9. Błędny dobór elementów instalacji. 

10. Montaż przy włączonym zasilaniu. 

11. Problemy z elektrostatyką.

 

V. INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA TAŚM LED: 

 

Aby zapewnić równe rozkładanie się ciepła na taśmie, równomierność świecenia na całej długości, a co za tym idzie, aby maksymalnie wydłużyć żywotność diod LED zalecamy :  

 

1. Gęstość podłączenia zasilania w zależności od rodzaju taśmy: 

RODZAJ DIODY LED ilość diod 1m / (5m) Wat / 1metr Amper / 1metr 
co ile metrów 
zasilić taśmę 

SMD 3528 60 / (300) 4,80 0,40 4,00 

SMD 3528 120 / (600) 9,60 0,80 2,00 

SMD 2835 60 / (300) 7,20 0,60 3,00 

SMD 2835 PROF. 60 / (300) 12,00 1,00 2,00 

SMD 3014 120 / (600) 12,00 1,00 2,00 

SMD 5050 60 / (300) 14,40 1,20 1,50 

SMD 5630 60 / (300) 18,00 1,50 1,00 

SMD 5050 RGB 30 / (150) 7,20 0,60 3,00 

SMD 5050 RGB 60 / (300) 14,40 1,20 2,00 

SMD 5050 RGB+W 60 / (300) 14,40 1,20 2,00 

2. Przed montażem rozładować się, najlepiej poprzez dotknięcie metalowego elementu 

odprowadzającego ładunki elektrostatyczne. 

3. Delikatnie wyjąć taśmę LED z opakowania. 

4. Sprawdzić jakość taśmy przed instalacją. 

5. Można skrócić taśmę przez ucięcie jej w miejscu odpowiednio oznaczonym. 

6. Zaznaczyć i dokładnie oczyścić miejsce montażu. 

7. Usunąć ochronny pasek papierowy od spodu taśmy LED.  

8. Przykleić taśmę w zaznaczonym miejscu. Użyć dodatkowo kleju montażowego w wybranych 

miejscach, aby mieć pewność, że taśma nie odklei się. 

9. Zachowując biegunowość połączyć taśmę LED z zasilaczem.  

10. Upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne oraz mocowania są wykonane prawidłowo.

 

 

VI. WYŁĄCZENIA GWARANCJI: 

 

1. Gwarancja nie obejmuje: 

a. Uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 

b. Uszkodzeń w wyniku złej konserwacji, niewłaściwego przechowywania, 

narażenia na działanie środków chemicznych. 

c. Uszkodzeń powstałych w wyniku lutowania lutownicą transformatorową. 

d. Uszkodzeń powstałych w wyniku niezapewnienia odprowadzania ciepła z 

taśmy LED. 

e. Oderwania samoprzylepnej taśmy klejącej. 

f. Skrócenia żywotności taśm, które były zamontowane w zamkniętym obwodzie 

i wytworzyły pętlę indukcyjną. 

g. Uszkodzeń powstałych w wyniku zbyt rzadkiego zasilenia taśm LED (zalecenia 

znajdują się w niniejszej instrukcji, pkt V.1.). 

h. Uszkodzeń w wyniku podłączenia taśmy do źródła prądu podczas instalacji. 

i. Uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania taśmy o IP64 na powierzchni 

nie odprowadzającej ciepła. 

2. Aby zachować gwarancję, należy sprawdzić jakość taśmy PRZED przyklejeniem jej do 

powierzchni i przed rozpoczęciem montażu. 

3. Taśmy z serii podstawowej przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego. Wykorzystanie 

ich w rozwiązaniach komercyjnych (np. oświetlenie witryn sklepowych, szyldów, itp.) 

powoduje wyłączenie gwarancji. 

 

 


