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1. Моля, подберете захранващ блок според работното напрежение на лентата! В случая - 36 V DC. 
Пресметнете внимателно общата консумация на светодиодната лента, която ще използвате. 
Подберете мощността на съответния захранващ блок така, че да имате около 20% резерв от 
максимално допустимото натоварване на захранването. 
2. Светодиодната лента е за употреба на закрито - IP20.  Да не се излага на влага и пряк допир с вода. 
3. Моля, съблюдавайте знака ''+ '' и знака '' -'' ,  отбелязани на лентата, преди да я свържете със 
захранването! В НИКАКЪВ  случай НЕ включвайте светодиодната лента директно в ел.мрежата! 
4. Начин на свързване: знакът ''+ '' на лентата се свързва със знака ''+36VDC '' на захранването. 
Знакът '' -'' на лентата се свързва със знака '' -36VDC'' на захранването. 
5.Светодиодната лента  и захранване трябва да се въведат в експлоатация от квалифициран 
електротехник!  
Важно: Задължително се свързва първо постоянно-напреженовата верига 36 VDC(изходната), 
и после се включва към мрежовото захранване (220VAC)! 

Инструкции за  
свързване 
към ел.мрежата

  
•Размери: 15000 х 15 х 1.8  мм   
•Работно напрежение: 36V DC 
•Брой светодиоди/м: 120 
•Тази светодиодна лента може да се реже 
 на всеки 10 светодиода или 16.7 см, на указаните за 
 целта места, както е показано вляво на снимката 
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