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POLAMP
components team

Lighting components essence...
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ÚVOD
Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda, je elektronická  
polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Známé jsou pod názvem 
diody LED ( Lighting Emmiting Diode ).
Prochází-li přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod 
vyzařuje (emituje)  nekoherentní světlo s úzkým spektrem.

Pásmo spektra záření diody je závislé na chemickém složení použitého 
polovodiče.
Světelná intenzita závisí na velikosti protékajícího proudu. 
Na další straně naleznete krátkou chrakteristiku  námi používaných diod 
v naší výrobě.
Je velmi důležité při výběru případného dodavatele a posouzení cen, 
porovnat také technické parametry diod. 

Světlo vyzařující diody mají spoustu kladů, ke kterým patří: malé rozměry, 
velmi dlouhá životnost, bezporuchovost, malá spotřeba energie při 
nízkých ztrátách výkonu. Diody můžeme využít jako samostatné světelné 
body, led-moduly nebo v lineárních páscích. Díky možným kombinacím 
zvýšíme vizuální efekt v architektuře nebo reklamě.

Pro zvýšení komplexnosti jsme rozšířily nabídku o světla DOWNLIGHT, 
napájecí jednotky, svítící panely a také nové profily z naší výroby.

Technické parametry uvedené v další části katalogu jsou určeny pro 
diody: STANDARD 3528, TRIO 5060, POWER 7060.
Na přání zákazníka můžeme ve výrobě provést osazení diodami podle 
označení (číslo v barevném kolečku uvedeném u názvu, např. STAR 
STANDARD  5  nebo 4 str. 71).
Typy diod a jejich technické parametry jsou uvedeny na další starně.

Zveme Vás ke spolupráci
POLAMP Components TEAM
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SUPER POWER 7060 1W I=280 mA

POWER 7060 0,5W I=120 mA

TRIO 5060 0,24W I=60 mA

SUPER STANDARD 3528 0,5W I=120 mA

STANDARD 3528 0,08W I=20 mA

BÍLÁ – světelný tok: 76-87 lm; teplota chromatičnosti: 6000-7000 K
TEPLE BÍLÁ – světelný tok: 76-87 lm; teplota chromatičnosti: 3000-3500 K

BÍLÁ – světelný tok: 27-32 lm; teplota chromatičnosti: 6000-7000 K
TEPLE BÍLÁ – světelný tok: 27-32 lm; teplota chromatičnosti: 3000-3500 K

BÍLÁ – světelný tok: 13-16 lm; teplota chromatičnosti: 5700-7000 K
TEPLE BÍLÁ – světelný tok: 12-16 lm; teplota chromatičnosti: 3000-3500 K

BÍLÁ – světelný tok: 25-30 lm; teplota chromatičnosti: 6000-7000 K
TEPLE BÍLÁ – světelný tok: 25-28 lm; teplota chromatičnosti: 3000-3500 K

BÍLÁ – světelný tok: 4-4,5 lm; teplota chromatičnosti: 8000-10000 K
TEPLE BÍLÁ – světelný tok: 3,5-4,8 lm; teplota chromatičnosti: 3000-3500 K
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PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED RING 019958   NOVINKA !

Technické parametry:

- Délka: 2000 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 4000 mm)

- Profil je vyroben z anodovaného hliníku v barvě 
stříbrné

- Difuzor z PVC mléčné nebo čiré provedení

- Koncovky k profilu v barvě černé

- Do profilu je vhodné použít: LED STANDARD, 
SLIM a fLEXLED STANDARD, 

 fLEXLED TRIO.

- Způsob uchycení: za pomocí kotvících šroubů
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UNIKÁTNÍ POUŽITÍ
Nabízí se možnost podsvícení ve dvou variantách:
- dvoustranné osvětlení stěny i schodů
- prosvícení skleněné výplně uložené ve středové drážce profilu.
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PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED CINEMA 83898N   NOVINKA !

Technické parametry:

- Délka: 2000 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 4000 mm)

- Profil je vyroben z anodovaného hliníku v barvě 
stříbrné nebo zlaté

- Difuzor z PVC v mléčném provedení o tloušťce 
4 mm, uchycení se provádí pomocí montážního 
tmelu

- Do profilu je vhodné použít: SLIM fLEXLED 
STANDARD

- Způsob uchycení: za pomocí montážního tmelu



- 7 -

PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED CINEMA 83897P   NOVINKA !

Technické parametry:

- Délka: 2000 mm

 (na základě individuální objednávky možno 
dodat v jiném rozměru, max. délka 4000 mm)

- Profil je vyroben z anodovaného hliníku v barvě 
stříbrné nebo zlaté

- Difuzor z PVC v mléčném provedení o tloušťce 
4 mm, uchycení se provádí pomocí montážního 
tmelu

- Do profilu je vhodné použít: SLIM fLEXLED 
STANDARD

- Způsob uložení: pod dlažbu nebo jiný pochůzný 
materiál pomocí montážního tmelu
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PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED SHELF 024036   NOVINKA !

Technické parametry:
- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm)
- Profil je vyroben z anodovaného hliníku v barvě 

stříbrné nebo zlaté
- standardní provedení police je čiré nebo písko-

vané sklo o tloušťce 10 mm a šířce 300 mm. Na 
objednávku můžeme vytvořit různé vzory nebo 
loga.

- Při použití skleněné police o šířce 300 mm je 
max. zátěž 30 kg.

- Koncové krytky v barvě černé.
- Profil je určen pro pásy LED STANDARD, SLIM 

a fLEX LED STANDARD, fLEX LED TRIO.
- Způsob montáže: na hmoždinku.
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PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED INTERIOR 083896   NOVINKA !

Technické parametry:
- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm)

- Profil je vyroben z anodovaného hliníku v barvě 
stříbrné nebo zlaté

- Difuzor z PVC v mléčném nebo čirém provedení

- Profil je určen k instalaci led pásků SLIM 
fLEXLED STANDARD

- Způsob montáže: pomocí univerzálního siliko-
nového tmelu.
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PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED WATERCLASSIC 24010W   NOVINKA !

Technické parametry:
- Délka: 2000 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 4000 mm)
- Profil je vyroben z neanodovaného hliníku 
- Difuzor z PVC v mléčném provedení o tloušťce 

4 mm, uchycení se provádí pomocí montážního 
tmelu

- Profil je určen k instalaci led pásků SLIM 
fLEXLED STANDARD

- Způsob montáže: pomocí univerzálního siliko-
nového tmelu. Prostor mezi profilem a dlažbou 
je možné vyplnit spárovací hmotou.
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PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED MINICLASSIC 024011   NOVINKA !

Technické parametry:
- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm)
- Profil je vyroben z neanodovaného hliníku
- Difuzor z PVC v mléčném nebo čirém provedení, 

koncovky k profilu šedé nebo bílé
- Profil je určen k instalaci led pásků SLIM 

fLEXLED STANDARD
- Způsob montáže: pomocí univerzálního siliko-

nového tmelu, oboustrannou samolepící páskou 
nebo přišroubováním.

Profil LED CLASSIC 024010   NOVINKA !

Technické parametry:
- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm)

- Profil je vyroben z neanodovaného hliníku

- Difuzor z PVC v mléčném nebo čirém 
provedení, koncovky k profilu šedé nebo bílé

- Profil je určen k instalaci led pásků SLIM 
fLEXLED STANDARD

- Způsob montáže: pomocí univerzálního sili-
konového tmelu, oboustrannou samolepící 
páskou nebo přišroubováním.
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NOVINKA!
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PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED MICRO 01972  

Technické parametry:
- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm)
- Profil je vyroben z neanodovaného hliníku
- Difuzor z PVC v mléčném nebo čirém provedení, 

koncovky k profilu šedé nebo bílé
- Profil je určen k instalaci led pásků LED 

STANDARD, SLIM fLEXLED STANDARD, 
fLEX LED TRIO.

- Způsob montáže: pomocí univerzálního siliko-
nového tmelu, oboustrannou samolepící páskou 
nebo přišroubováním.

Profil LED STANDARD 019869  

Technické parametry:

- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm)

- Profil je vyroben z neanodovaného hliníku

- Difuzor z PVC v mléčném nebo čirém provedení, 
koncovky k profilu šedé nebo bílé

- Profil je určen k instalaci led pásků LED 
STANDARD, SLIM fLEXLED STANDARD, 
fLEX LED TRIO.

- Způsob montáže: pomocí univerzálního sili-
konového tmelu, oboustrannou samolepící 
páskou nebo přišroubováním.
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PROfIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED ROHOVÝ 019870   

Technické parametry :
- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm)

- Profil je vyroben z neanodovaného hliníku

- Difuzor z PVC v mléčném nebo čirém provedení, 
koncovky k profilu šedé nebo bílé

- Profil je určen k instalaci led pásků LED 
STANDARD, SLIM fLEXLED STANDARD, 
fLEX LED TRIO.

- Způsob montáže: pomocí univerzálního siliko-
nového tmelu, oboustrannou samolepící páskou 
nebo přišroubováním.

Profil LED KRUHOVÝ OBOUSTRANNÝ 019871   

Technické parametry :
- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm )
- Profil je vyroben z neanodovaného hliníku
- Difuzor z PVC v mléčném nebo čirém provedení, 

koncovky k profilu šedé nebo bílé
- Doplňkem k uchycení jsou plastové úchyty  

a kovové rozety
- Profil je určen k instalaci led pásků LED 

STANDARD, SLIM fLEXLED STANDARD, 
fLEX  LED TRIO.

- Způsob montáže: pomocí univerzálního siliko-
nového tmelu, oboustrannou samolepící páskou 
nebo přišroubováním.
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NOVINKA!
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PROFILY – SPECIÁLNÍ NAPAJEČE
Dotykový napaječ – použití v interiéru

Provedení napaječe umožňuje zapnutí a vypnutí led profilu s páskem LED 
STANDARD pomocí dotyku. Dotykový napaječ je možné použít maximálně 
na čtyři profily s výběrem pásků LED STANDARD, SLIM A FLEX LED 
STANDARD s maximálním počtem 225 diod.

Napaječ je nutno připojit za pomocí 
- 3-žilového vodiče
- dvě žíly +/- náleží připojit na led pásek
- třetí žíla (signál) náleží připojit s korpusem hliníkového profilu za pomocí 

vodivého tmelu nebo přišroubováním
 POZOR!! V případě použití anodovaného profilu je potřeba v místě   
 připojení třetí žíly (signál) zajistit vodivé připojení.

NOVINKA!!
Napaječ 20 W 1,7 A 12 V elektronický DOTYKOVÝ
- napětí: vstup AC: 230V/50 Hz, výstup DC: 12 V
- vstupní kabel o délce 2 m s vydlicí
- svorkovnice – výstup – typ PUSH-IN
- max. Připojení 225 diod STANDARD LED
- rozměry (D-Š-V) 119-53-30 mm
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PROFIL
Profil LED – k použití do interiéru

Technické parametry :

- Délka: 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru, max. délka 2000 mm)

- Profil je vyroben z PVC v transparentním 
provedení

- Do profilu je určen pásek 
 LED PICO STANDARD

- Způsob montáže: osazením do drážky

UPOZORNĚNÍ! Profil prodáváme výhradně  
v kompletě s osazenými leddiodami. 
Typy a provedení pásků na straně 64-65.



NOVINKA!
    
Nejmenší rozměry profilu !!
Jen 6x6 mm!
Rychlá montáž pouhým vtisknutím.
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PROFIL
Profil LED – k použití do interiéru

Profil LED MICROFLEX 019872P   

Technické parametry:

- Délka 900 mm
 (na základě individuální objednávky možno 

dodat v jiném rozměru , max. délka 2000 mm)
- Flexibilní profil je vyroben z PVC v barvě bílá 

nebo šedá
- Difuzor z PVC v mléčném nebo čirém provedení, 

koncovky k profilu v bílé nebo šedé barvě
- Profil je určen k instalaci led pásků: LED 

STANDARD, SLIM A FLEX LED STANDARD
- Způsob uchycení: oboustrannou samolepící 

páskou, tmelem nebo přišroubováním

NOVINKA!
Profil je v nabídce i celý transparentní. Difuzor  
z PVC v mléčném nebo čirém provedení.
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QUATTRO STANDARD
Dlažba LED QUATTRO STANDARD – pouze pro vnitřní použití

Technické parametry:

- Rozměry 330 mm x 330 mm

- Výška 10 mm

- Materiál temperované sklo + PVC

- Celkový počet diod STANDARD LED: 15 ks

- Celkový příkon: 1,2 W

- Napětí: DC12 V

- Délka přívodního vodiče 5 m
  (na objednávku je možná jiná délka vodiče)

Barvy LED: bílá, teplá bílá, červená, žlutá, zelená, modrá

Obklad nebo dlažba – určeno jako doplněk podlahy nebo stěny
NOVINKA!
Na objednávku vyrobíme různé vzory nebo text na skle podle podkladů 
zákazníka.



NOVINKA 
Napaječ 20 W 1,70 A 12 V 
- Napětí: vstup AC 230V/50 Hz, výstup DC 12 V
- Vstupní vodič v délce 2 m
- Výstupní svorkovnice PUSH-IN
- K napájení max. 6Ks LED QUATTRO nebo MIRROR STANDARD
- Rozměry: (D-Š-V): 119-53-30 mm

UPOZORNĚNÍ
Na objednávku vyrobíme různé vzory nebo text na skle 
podle podkladů zákazníka!



UPOZORNĚNÍ
Po dohodě provádíme na přání nové vzory nebo nápisy.
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MIRROR STANDARD
Obklad – dlažba LED MIRROR STANDARD – pouze pro vnitřní použití

Technické parametry:
- Rozměry 330 mm x 330 mm
- Výška 10 mm
- Materiál temperované sklo se zrcadlem + PVC
- Celkový počet diod STANDARD LED: 15 ks
- Celkový příkon: 1,2 W
- Napětí: DC12 V
- Délka přívodního vodiče 5 m
  (na objednávku je možná jiná délka vodiče)

Barvy LED: bílá, teplá bílá, červená, žlutá, zelená, modrá

Obklad nebo dlažba – určeno jako doplněk podlahy nebo stěny
NOVINKA!
Na objednávku vyrobíme různé vzory nebo text na skle podle podkladů 
zákazníka.
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1cm

WATERPROOF IP68 STANDARD
Flexibilní pásek LED WATERPROOF IP68 STANDARD 980 mm

Technické parametry:

- Celkový počet diod STANDARD LED: 96 ks

- Vyzařovací úhel leddiody 40°

- Napájení DC: 12 V

- Rozestup mezi diodami: 10 mm

- Šířka: 8 mm

- Celkový příkon pásku je 7,7 W

- Pevnou součástí jsou dva konektory k propojení

- V nabídce je propojovací konektor k napaječi a kotvící prvky pro uchycení

Barvy LED: bílá, červená, žlutá, zelená, modrá

Možnost propojení různých barev led pásů do jedné linie.
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WATER IP67 STANDARD
Moduly LED WATER IP67 STANDARD

Technické parametry:

- Rozměr modulu: 30x30 mm

- Počet modulů v balení: 25 ks

- Celkový počet diod STANDARD LED: 50 ks

- Dělení po jednom modulu (2x led v modulu)

- Celkový příkon 6 W, na modul připadá 0,24 W

- Napájení: DC12 V

- Na objednávku můžeme doplnit konec vodiče voděodolným konektorem

- Moduly jsou opatřeny samolepící páskou umožňující rychlou montáž

- Délka vodiče 75 mm
   (není možná změna délky vodiče mezi moduly)

Barvy LED: bílá, červená
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RGB LED STANDARD
Řídící jednotka RGB LED – určeno pro řízení diod RGB STANDARD 
pomocí dálkového ovladače

- Vstupní napětí DC 12 V – podle počtu diod 
volíme napaječ. Typy napaječů a technické 
parametry najdete na stranách 90-93.

- Výstupní napětí DC 12 V – připojit můžeme diody 
RGB FLEXLED nebo RGB FLEXLED STAR. 
Typy pásků a technické parametry najdete na 
stranách 40-42.

POZOR:

Upozorňujeme, že síťové napětí AC 230 V / 50 Hz připojujeme pouze do 
vstupu k napaječi. Připojíme-li  AC 230 V přímo do řídící jednotky nastane 
nenávratné poškození řídící jednotky.

Návod na zapojení najdete na fotodokumentaci níže.
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RGB FLEXLED 19
Flexibilní samolepící pásek LED RGB

Technické parametry:

- Kód výrobku: 06010-03399

- Led SMD 5060, vyzařovací úhel leddiody 120°

- Napájení: DC 12 V, příkon na modul: 0,72 W

- Rozestup mezi diodami: 19 mm

- Šířka pásku: 10 mm

- Dělení po modulu o délce 58 mm (3xdioda)

- Řízení RGB leddiod pomocí řídící jednotky o napětí 12 V

- V balení 85 modulů o délce 5100 mm a příkonu 61,20 W

- Flexibilní samolepící pásek umožňuje snadnou a rychlou montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

Délku pásku přizpůsobíme na přání zákazníka.
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RGB FLEXLED 29
Flexibilní samolepící pásek LED RGB

Technické parametry:

- Kód výrobku: 09010-03399

-	 Led	SMD	5060,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,72	W

- Rozestup mezi diodami: 29 mm

-	 Šířka	pásku:	10	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	88	mm	(3xdioda)

-	 Řízení	RGB	leddiod	pomocí	řídící	jednotky	o	napětí	12	V

-	 V	balení	60	modulů	o	délce	5280	mm	a	příkonu	43,20	W

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka.
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RGB FLEX LED STAR
Flexibilní samolepící pásek LED RGB

Technické parametry:

- Kód výrobku: 04030-04399

-	 Led	SMD	5060,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	1,44	W

- Rozestup mezi diodami: 20 mm

-	 Šířka	pásku:	30	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	40	mm	(4xdioda)

-	 Řízení	RGB	leddiod	pomocí	řídící	jednotky	o	napětí	12	V

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka.
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FLEX TRIO 19
Flexibilní samolepící pásek LED TRIO

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	06010-033xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	5060,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,72	W

- Rozestup mezi diodami: 19 mm

-	 Šířka	pásku:	10	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	58	mm	(3xdioda)

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

-	 V	balení	85	modulů	v	délce	5100	mm	a	příkonu	61,20	W

- Barvy LED: 01-bílá, 91-teple bílá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka.

3
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FLEX TRIO 29
Flexibilní samolepící pásek LED TRIO NOVINKA!

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	09010-033xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	5060,vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,72	W

- Rozestup mezi diodami: 29 mm

-	 Šířka	pásku:	10	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	88	mm	(3xdioda)

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

-	 V	balení	60	modulů	v	délce	5280	mm	a	příkonu	43,20	W

- Barvy LED: 01-bílá, 91-teple bílá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka.

3
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TRIO STAR
Flexibilní samolepící pásek LED TRIO NOVINKA!

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	04030-043xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	5060,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	1,44	W

- Rozestup mezi diodami: 20 mm

-	 Šířka	pásku:	30	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	40	mm	(4xdioda)

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

- Barvy LED: 01-bílá, 91-teple bílá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka.

3
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TRIO STAR
Moduly	LED	TRIO	STAR	propojené	vodičem,	lakované	NOVINKA!

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	04030-043xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	5060,vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	1,44	W

- Rozestup mezi diodami: 20 mm

-	 Šířka	modulu:	30	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	40	mm	(4xdioda)

-	 Délka	propojovacího	vodiče	75	mm

-	 V	balení	25	modulů	v	délce	2500	mm	a	příkonu	36	W

- Barvy LED: 01-bílá, 91-teple bílá

Délku	propojovacího	vodiče	upravíme	na	přání	zákazníka	nebo	dodáme	
bez	propojovacích	vodičů.

3
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PICO FLEXLED STANDARD 14
Mini flexibilní samolepící pásek LED STANDARD  NOVINKA!

Technické parametry:

-	Kód	výrobku	04304-031xx	(xx-označení	barvy)
-	 Led	SMD	3528,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°
-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W
- Rozestup mezi diodami: 14 mm
-	 Šířka	pásku:	4	mm
-	 Dělení	po	modulu	o	délce	43	mm	(3xdioda)
-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž
- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti
-	 V	balení	60	modulů	v	délce	2580	mm	a	příkonu	14,4	W
- Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

UPOZORNĚNÍ	:	Diody	LED	na	flexibilním	pásku	jsou	v	případě	nadměrného	
ohýbání	vystaveny	možnému	poškození	v	místě	letovaného	spoje	diody. 
60	MODULŮ	04304-031xx	-	MAXIMÁLNÍ	POČET	NA	JEDEN	NAPÁJECÍ	BOD.

5
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PICO FLEXLED STANDARD 10
Mini flexibilní samolepící pásek LED STANDARD  NOVINKA!

Technické parametry:

-	Kód	výrobku	03004-031xx	(xx-označení	barvy)
-	 Led	SMD	3528,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°
-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W
- Rozestup mezi diodami: 10 mm
-	 Šířka	pásku:	4	mm
-	 Dělení	po	modulu	o	délce	30	mm	(3xdioda)
-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž
- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti
-	 V	balení	60	modulů	v	délce	1800	mm	a	příkonu	14,4	W
- Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá
Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka
UPOZORNĚNÍ	:	Diody	LED	na	flexibilním	pásku	jsou	v	případě	nadměrného	
ohýbání	vystaveny	možnému	poškození	v	místě	letovaného	spoje	diody.
60	MODULŮ	03004-031xx	-	MAXIMÁLNÍ	POČET	NA	JEDEN	NAPÁJECÍ	BOD

5
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SLIM FLEXLED STANDARD 33
Úzký  flexibilní samolepící pásek LED STANDARD  NOVINKA!

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	10006-031xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	3528,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W

- Rozestup mezi diodami: 33 mm

-	 Šířka	pásku:	6	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	100	mm	(3xdioda)

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

-	 V	balení	50	modulů	v	délce	5000	mm	a	příkonu	12	W

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

5
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SLIM FLEXLED STANDARD 20
Úzký  flexibilní samolepící pásek LED STANDARD  NOVINKA!

Technické parametry:

-	Kód	výrobku	06006-031xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	3528,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W

- Rozestup mezi diodami: 20 mm

-	 Šířka	pásku:	6	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	60	mm	(3xdioda)

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

-	 V	balení	85	modulů	v	délce	5100	mm	a	příkonu	20,4	W

- Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

5
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SLIM	FLEXLED	STANDARD	17
Úzký  flexibilní samolepící pásek LED STANDARD 

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	05006-031xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	3528,vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W

-	 Rozestup	mezi	diodami:	17	mm

-	 Šířka	pásku:	6	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	50	mm	(3xdioda)

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

-	 V	balení	100	modulů	v	délce	5000	mm	a	příkonu	24	W

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

5
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SLIM FLEXLED STANDARD 10
Úzký  flexibilní samolepící pásek LED STANDARD

Technické parametry:

-	Kód	výrobku	03006-031xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	3528,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W

- Rozestup mezi diodami: 10 mm

-	 Šířka	pásku:	6	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	30	mm	(3xdioda)

-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž

- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti

-	 V	balení	100	modulů	v	délce	3000	mm	a	příkonu	24	W

- Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka
100	MODULŮ	03006-031xx	-	MAXIMÁLNÍ	POČET	NA	JEDEN	NAPÁJECÍ	BOD

5
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FLEXLED STANDARD 30
Flexibilní samolepící pásek LED STANDARD  

Technické parametry:
-	 Kód	výrobku	09010-031xx	led	SMD	3528
-	 Kód	výrobku	09010-032xx	led	SMD	3528	SUPER
-	 Vyzařovací	úhel	120°
-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W	/	1,5	W
-	 Rozestup	mezi	diodami:	30	mm,	šířka	pásku:	10	mm
-	 Dělení	po	modulu	o	délce	88	mm	(3xdioda)
-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž
- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti
-	 V	balení	60	modulů	v	délce	5280	mm	a	příkonu	14,4	W,	v	provedení
	 SUPER	90	W
-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá
Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka
50	MODULŮ	09010-032xx	-	MAXIMÁLNÍ	POČET	NA	JEDEN	NAPÁJECÍ	BOD

5 4
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FLEXLED STANDARD 15
Flexibilní samolepící pásek LED STANDARD

Technické parametry:
-	 Kód	výrobku	04510-031xx	led	SMD	3528
-	 Kód	výrobku	04510-032xx	led	SMD	3528	SUPER
-	 Vyzařovací	úhel	120°
-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W	/	1,5	W
-	 Rozestup	mezi	diodami:	15	mm,	šířka	pásku:	10	mm
-	 Dělení	po	modulu	o	délce	44	mm	(3xdioda)
-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž
- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti
-	 V	balení	120	modulů	v	délce	5280	mm	a	příkonu	28,8	W,	v	provedení
	 SUPER	180	W
-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá
Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka
50	MODULŮ	04510-032xx	-	MAXIMÁLNÍ	POČET	NA	JEDEN	NAPÁJECÍ	BOD

5 4
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FLEXLED STANDARD 10
Flexibilní samolepící pásek LED STANDARD

Technické parametry:
-	 Kód	výrobku	03010-031xx	led	SMD	3528
- Kód	výrobku	03010-032xx	led	SMD	3528	SUPER
-	 Vyzařovací	úhel	120°
-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W	/	1,5	W
-	 Rozestup	mezi	diodami:	10	mm,	šířka	pásku:	10	mm
-	 Dělení	po	modulu	o	délce	30	mm	(3xdioda)
-	 Flexibilní	samolepící	pásek	umožňuje	snadnou	a	rychlou	montáž
- Na objednávku vyrobíme lakovaný pásek proti vlhkosti
-	 V	balení	100	modulů	v	délce	3000	mm	a	příkonu	24	W,	v	provedení	
	 SUPER		150	W
-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá
Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka
50	MODULŮ	03010-032xx	–	MAXIMÁLNÍ	POČET	NA	JEDEN	NAPÁJECÍ	BOD
NUTNO	POUŽÍT	CHLADIČ	–	ALUMINIOVÝ	PROFIL

5 4
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PICOLED STANDARD 14
Miniaturní pevný pásek LED STANDARD  NOVINKA! 

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	04304-031xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	3528,	vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W

- Rozestup mezi diodami: 14 mm

-	 Šířka	pásku:	4	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	43	mm	(3xdioda)

-	 Na	objednávku	vyrobíme	lakovaný	pásek	proti	vlhkosti

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

UPOZORNĚNÍ:	 Diody	 LED	 na	 pevném	 pásku	 jsou	 v	 případě	 nadměrného	
ohýbání	vystaveny	možnému	poškození	v	místě	letovaného	spoje	diody.	

5
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PICOLED STANDARD 10
Miniaturní pevný pásek LED STANDARD  NOVINKA! 

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	03004-031xx	(xx-označení	barvy)

-	 Led	SMD	3528,vyzařovací	úhel	leddiody	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W

- Rozestup mezi diodami: 10 mm

-	 Šířka	pásku:	4	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	30	mm	(3xdioda)

-	 Na	objednávku	vyrobíme	lakovaný	pásek	proti	vlhkosti

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

UPOZORNĚNÍ:	 Diody	 LED	 na	 pevném	 pásku	 jsou	 v	 případě	 nadměrného	
ohýbání	vystaveny	možnému	poškození	v	místě	letovaného	spoje	diody.	

5
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LED STANDARD 30
Pevný pásek LED STANDARD

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	09010-031xx	led	SMD	3528

-	 Kód	výrobku	09010-032xx	led	SMD	3528	SUPER

-	 Vyzařovací	úhel	120°

- Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W	/	1,5	W

-	 Rozestup	mezi	diodami:	30	mm,	šířka	pásku:	10	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	88	mm	(3xdioda)

-	 Na	objednávku	vyrobíme	lakovaný	pásek	proti	vlhkosti

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

Nabízíme	propojení	jednotlivých	modulů	vodičem

5 4



- 67 -

LED STANDARD 10
Pevný pásek LED STANDARD

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	04510-031xx	led	SMD	3528

-	 Kód	výrobku	04510-032xx	led	SMD	3528	SUPER

-	 Vyzařovací	úhel	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,24	W	/	1,5	W

-	 Rozestup	mezi	diodami:	15	mm,	šířka	pásku:	10	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	44	mm	(3xdioda)

-	 Na	objednávku	vyrobíme	lakovaný	pásek	proti	vlhkosti

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

Nabízíme	propojení	jednotlivých	modulů	vodičem

5 4
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SLIMSTAR STANDARD
Moduly	LED	SLIMSTAR	STANDARD	propojené	vodičem

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	02624-041xx	led	SMD	3528
-	 Kód	výrobku	02624-042xx	led	SMD	3528	SUPER
-	 Vyzařovací	úhel	120°
-	 Napájení:	DC	12V,	příkon	na	modul:	0,48	W	/	3	W
-	 Rozestup	mezi	diodami:	20	mm,	šířka	modulu:	22	mm
-	 Délka	modulu	24	mm	(4xdioda)
-	 Délka	propojovacího	vodiče	75	mm
-	 V	balení	25	modulů	v	délce	2500	mm
-	 Lakováním	modulů	je	zajišťěna	odolnost	vůči	vlhkosti
-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	propojovacího	vodiče	upravíme	na	přání	zákazníka	nebo	dodáme	bez	
propojovacích	vodičů.
50	MODULŮ	02624-032xx	-		MAXIMÁLNÍ	POČET	NA	JEDEN	NAPÁJECÍ	BOD

5 4
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STAR STANDARD
Moduly	STAR	STANDARD	propojené	vodičem

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	04030-051xx	led	SMD	3528
-	 Kód	výrobku	04030-052xx	led	SMD	3528	SUPER
-	 Vyzařovací	úhel	120°
-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	0,48	W	/	3	W
-	 Rozestup	mezi	diodami:	20	mm,	šířka	modulu:	30	mm
-	 Dělení	po	modulu	o	délce	40	mm	(5xdioda)
-	 Délka	propojovacího	vodiče	min.	80	mm
-	 V	balení	25	modulů	
-	 Lakováním	modulů	je	zajišťěna	odolnost	vůči	vlhkosti
-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	propojovacího	vodiče	upravíme	na	přání	zákazníka	nebo	dodáme	bez	
propojovacích	vodičů.
50	MODULŮ	04030-052xx	-		MAXIMÁLNÍ	POČET	NA	JEDEN	NAPÁJECÍ	BOD

5 4
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LED	POWER

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	35010-124xx	led	SMD	7060

-	 Kód	výrobku	35010-125xx	led	SMD	7060	SUPER

-	 Vyzařovací	úhel	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	1,5	W	/	3	W

- Rozestup mezi diodami: 30 mm

-	 Šířka	modulu:	10	mm

-	 Dělení	po	modulu	o	délce	88	mm	(3xdioda)

-	 Délka	pevného	pásku	350	mm

-	 Na	objednávku	vyrobíme	lakovaný	pásek	proti	vlhkosti

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	pásku	přizpůsobíme	na	přání	zákazníka

2 1
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SLIM	POWER

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	02518-014xx	led	SMD	7060

-	 Kód	výrobku	02518-015xx	led	SMD	7060	SUPER

-	 Vyzařovací	úhel	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	1,5	W	/	3	W

-	 Šířka	modulu:	25	mm

-	 Délka	modulu	18	mm	(1xdioda)

-	 Délka	propojovacího	vodiče	80	mm

-	 V	balení	25	modulů	

-	 Na	objednávku	vyrobíme	lakovaný	pásek	proti	vlhkosti

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	propojovacího	vodiče	upravíme	na	přání	zákazníka	nebo	dodáme	
bez	propojovacích	vodičů.

2 1

Moduly	LED	SLIM	POWER	propojené	vodičem
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STAR	POWER

Technické parametry:

-	 Kód	výrobku	04030-044xx	led	SMD	7060

-	 Kód	výrobku	04030-045xx	led	SMD	7060	SUPER

-	 Vyzařovací	úhel	120°

-	 Napájení:	DC	12	V,	příkon	na	modul:	3	W	/	6	W

-	 Rozestup	mezi	diodami:	20	mm,	šířka	modulu:	30	mm

-	 Délka	modulu	40	mm	(4xdioda)

-	 Délka	propojovacího	vodiče	75	mm

-	 V	balení	25	modulů	

-	 Na	objednávku	vyrobíme	lakovaný	pásek	proti	vlhkosti.

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

Délku	propojovacího	vodiče	upravíme	na	přání	zákazníka	nebo	dodáme	
bez	propojovacích	vodičů.

2 1

Moduly	LED	STAR	POWER	propojené	vodičem
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RING	POWER

Technické parametry:

-	 Průměr	modulu:	110	mm

- Napájení: DC 12 V

-	 Vyzařovací	úhel	120°

- Barvy LED:
	 bílá	(6000-7000K),	teple	bílá	(3000-3500K)

- Kód výrobku
	 11000-244xx,	12	W,	24	ks	POWER	LED	0,5	W,	světelný	tok	650-770	lm
	 11000-245xx,	24	W,	24	ks	POWER	LED	1	W,	světelný	tok	1825-2090	lm	

-	 Na	objednávku	vyrobíme	lakovaný	modul	proti	vlhkosti.

Náhrada	za	halogenové	zdroje	typu	QRB.	
Nutnost	 výměny	 halogenového	 trafa	 za	 elektronický	 napěťový	 napaječ	
LED.
Typy	napaječů	a	také	technické	parametry	naleznete	na	staně	90-93.

-	 Barvy	LED:	01	-	bílá,	91-	teple	bílá,	08	-	červená,	09	-	modrá,	10	–	zelená,
	 11	-	žlutá

2 1

Moduly	LED	RING	POWER	s	vodičem	k	napájení	500	mm
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DOWNLIGHT
Svítidla LED – k použití do interiéru

Svítidlo LED 046048
Technické parametry:

- Výklopné podhledové svítidlo, 360° 

- Světelný zdroj: 1 x 1W Power LED, 70-75 lm

- Barva bílá  6000 – 7000K, kód  046048-01
 teple bílá 3000 -3 500K, kód 046048-91

- Napájení: DC 24 V 

- Materiál: hliníkový korpus

- Průměr svítidla: 51,8 mm, výška: 28 mm

Svítidlo LED 046044
Technické parametry:

- Výklopné podhledové svítidlo, 360° 

- Světelný zdroj: 1 x 1 W Power LED, 70-75 lm

- Barva bílá  6000 – 7000 K, kód  046044-01
 teple bílá 3000 -3 500 K, kód 046044-91

- Napájení: DC 24 V 

- Materiál: hliníkový korpus

- Průměr svítidla: 51,5 mm, výška: 23 mm



NOVINKA
Elektronické napaječe 24 V: 18 W 0,75 A; 30 W 1,25 A; 60 W 2,5 A
- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 24 V

- Výstupní vodič v délce 0,5 m

- Vstupní vodič v délce 0,5 m

- Rozměry napáječů jsou idetické jak u provedení na 12 V, viz. Strana 93

Napaječe jsou určeny k napájení svítidel DOWNLIGHT
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DOWNLIGHT
Svítidla LED – k použití do interiéru

Svítidlo LED 030032
Technické parametry:

- Výklopné podhledové svítidlo, 360° 

- Světelný zdroj: 3 x 1 W Power LED, 210-225 lm

- Barva bílá  6000 – 7000 K, kód  030032-01
 teple bílá 3000 – 3 500 K, kód 030032-91

- Napájení: DC 24 V 

- Materiál: hliníkový korpus

- Průměr svítidla: 94,5 mm, výška: 40 mm

Svítidlo LED 002004
Technické parametry:

- Výklopné podhledové svítidlo, 360° 

- Světelný zdroj : 1 x 1 W Power LED, 70-75 lm

- Barva bílá  6000 – 7000 K, kód  002004-01
 teple bílá 3000 -3 500 K, kód 002004-91

- Napájení: DC 24 V 

- Materiál: hliníkový korpus

- Rozměr svítidla: 60 x 60 mm, výška: 30 mm
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DOWNLIGHT
Svítidla LED – k použití do interiéru

Svítidlo LED 006008
Technické parametry:

- Výklopné podhledové svítidlo, 360° 

- Světelný zdroj : 1 x 1 W Power LED, 70-75 lm

- Barva bílá  6000 – 7000 K, kód  006008-01
 teple bílá 3000 – 3 500 K, kód 006008-91

- Napájení: DC 24 V 

- Materiál : hliníkový korpus

- Rozměr svítidla: 110x60 mm, výška: 30 mm

Svítidlo LED 010012
Technické parametry:

- Výklopné podhledové svítidlo, 360° 

- Světelný zdroj : 3 x 1 W Power LED, 210-225 lm

- Barva bílá  6000 – 7000K, kód  010012-01
 teple bílá 3000 – 3 500K, kód 010012-91

- Napájení: DC 24 V 

- Materiál: hliníkový korpus

- Průměr svítidla: 164x60 mm, výška: 30 mm



6500K 3300K
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NAPAJEČE IP21
Napaječ POWER – pouze pro použití do interiéru

Napaječ 12 W 1,00 A 12 V elektronický

- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 12 V
- Výstupní vodič v délce 2 m
 na objednávku s ukončením na konektor
- Rozměry (D-Š-V): 70x28x38 mm

Napaječ 60W 5,00 A 12 V elektronický

- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 12 V
- Vstupní vodič v délce 2 m s vydlicí
- Výstupní vodič v délce 2 m
 na objednávku s ukončením na konektor
- Rozměry (D-Š-V): 116x52x33 mm

Napaječ 4 W 0,33 A 12 V stabilizované trafo

- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 12 V
- Výstupní vodič v délce 2 m
 na objednávku s ukončením na konektor
- Rozměry (D-Š-V): 64x51x42 mm

Napaječ 36W 3,00 A 12 V elektronický

- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 12 V
- Vstupní vodič v délce 2 m s vydlicí
- Výstupní vodič v délce 2 m
 na objednávku s ukončením na konektor
- Rozměry (D-Š-V): 104x44x30 mm
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NAPAJEČE EXTERIÉROVÉ IP68
    Napaječ POWER – pro použití do interiéru i exteriéru

Napaječ 18 W 1,50 A 12 V elektronický

- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 12 V
- Vstupní vodič v délce 0,5 m
- Výstupní vodič v délce 0,5 m
- Rozměry (D-Š-V): 200x27x27 mm

Napaječ 60 W 5,00 A 12 V elektronický

- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 12 V
- Vstupní vodič v délce 0,5 m
- Výstupní vodič v délce 0,5 m
- Rozměry (D-Š-V): 178x69x54 mm

Napaječ 5 W 0,42 A 12 V elektronický

- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 12 V
- Vstupní vodič v délce 0,5 m
- Výstupní vodič v délce 0,5 m
- Rozměry (D-Š-V): 48x58x24 mm

Napaječ 30 W 2,50 A 12 V elektronický
- Napětí: vstup AC: 230 V / 50 Hz, výst. DC: 12 V
- Vstupní vodič v délce 0,5 m
- Výstupní vodič v délce 0,5 m
- Rozměry (D-Š-V): 220x29x20 mm
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… VAŠE NÁPADY

             NAŠE REALIZACE...

Příjem úkolu

 Projekce

 Automatické ukládání komponentů SMD
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 Dělení laserem

Tunelové letování

 Balení výrobků

 Zasílání zboží k zákazníkovi





NAŠE 
NEJNOVĚJŠÍ 

MAŠINA 
NA LEDKY 

JE SUPER...




