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Светодиодни ленти NEOSVET 

Нова технология със стабилизатори на ток 

      

Светодиодна лента 
5M-NeoSLED-G12-240XXX-XX-10mm 

  

 

- Светодиодна лента със SMD светодиоди на 

Samsung, LM561B(541) с висока ефективност, 

150Lm/W;  

- Повишен индекс на цветопредаване CRI>80;  

- Може да се реже на всеки 60 mm (3 светодиода);  

- Гъвкава;  

- Двойнолепящ слой за лесен монтаж;  

- Ниска консумация на ел енергия. Безопасна и 

надеждна;  

- 3 години гаранция!  
 

 

Технически характеристики:  

Разработена със стабилизатори на ток (гаранция за 

равномерен светлинен поток по цялата дължина на лентата);  

Дължина: 5000 mm;  

Ширина: 10 mm; 

Брой светодиоди: 240 броя на една лента (48бр./m);  

Работно напрежение: 12 V;  

Консумирана мощност: 66 W на лента (13,2W/m);  

Ъгъл на излъчване: 120°;  

Работна температура: -30°C ÷ +40°C;  

Температура на съхранение: -40°C ÷ +50°C.  

 

 

Област на приложение:  

Интериорно осветление;  

Архитектурно осветление;  

Рекламни изделия;  

Тунинг на автомобили;  

Осветление на магазини и търговски обекти. 

 

 

Информация за поръчка:  

Наименование Цвят Светлинен поток, Lm Цветна температура, K 

5M-NeoSLED-G12-240AWR-P2-10mm Студено бяло 6750 6000 - 6500 

5M-NeoSLED-G12-240AWR-V6-10mm Топло бяло 6650 3000 - 3200 

Възможна е поръчка на ленти с цветна температура, която не е посочена в таблицата. За допълнителна информация се свържете с нас. 
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Светодиодна лента 
5M-NeoSLED-G12-240XXX-XX-10mm 

Препоръки за монтаж: 

 

- При последователно включване – не повече от една лента (5 метра); 

 

За свързване на повече от една лента (5 метра) се препоръчват следните схеми: 

 

Неправилно свързване на две и повече ленти: 

 
Схема на свързване на две и повече ленти с използването на един захранващ блок: 

 

 
Схема на свързване на две и повече ленти с използването на няколко захранващи блока: 

 
 

- Лентата може да се режете само на отбелязаните места (на всеки три светодиода);  

- Преди монтаж се препоръчва предварително да се почисти и обезмасли повърхността, на която ще 

се залепя; 

- При използване на лентата в затворени пространства, без вентилация, монтажа да се извършва 

само върху метална основа. 


