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Vaše sleva je 0 %
uživatelsky důležité parametry LED: volba

výkon spolu s účinností předurčuje množství „dodaného“ světla dle potřeby

světelná účinnost čím více tím lépe

dle potřeby

čím více tím lépe

úhel vyzařování dle potřeby

čím více tím lépe

vysoce svítivé, super svítivé, a pod – jsou jen technicky nedefinované marketingové pojmy 

vliv na životnost:

způsoby napájení LED

Pozor, tyto způsoby napájení se nesmí zaměnit !

vlastnosti LED pásků

charakterizuje jak efektivně se mění el energie na světlo, nyní je obvyklá účinnost  
75-115lm/W. S vývojem účinnost stále roste.

CCT   (obvykle mezi 
2500-10000K)

„teplota“ bílého světla  pod 3300K teplá , nad 5000K studená, mezi tím neutrální, 
tento parametr není standardizován a různí výrobci mohou označovat stejné CCT 
odlišně

CRI   (obvykle mezi  
75-98)

index podání barev – jak lze při daném světle rozlišovat odstíny barev. čím vyšší 
číslo tím lépe rozlišujeme barvy osvětlovaných objektů a tím také vhodnější pro 
bytový interiér - min 85, pro náročné uživatele či pracoviště  >95, pro stavebnictví a 
průmysl i pod 80

prostorový úhel hlavního světelného kužele popisuje míru koncentrace -“zaostření“ 
dodávaného světla. Většina LED v SMD pouzdrech má úhel mezi 100 a 120st

životnost (střední 
doba života)

po udané době musí pracovat z původního počtu pouze 50% zdrojů světla, přičemž 
jejich světelný tok bude mít hodnotu 70% původního světelného toku. 
Nezaměňovat se záruční lhůtou 

kvalita napájecího zdroje – negativní vliv má nestabilní zdroj s pronikajícími napěťovými špičkami a vyšší napětí než jmenovité

provozní teplota LED čipu – LED produkuje relativně velké množství tepelné energie, kterou je třeba odvést a vyzářit do okolí. Teplota 
LED by neměla přesáhnout 80oC. Na rozdíl od žárovky neumí LED tepelnou energii vyzářit jako součást spektra. V literatuře 
deklarované provozní teploty až 150 oC nejsou vhodné pro trvalý provoz. Zkracují životnost.

Stmívání – nemá vliv na životnost LED

pulsní napájení (m.j. PWM)  - nemá vliv na životnost LED

voda a její páry – podle ostatních provozních podmínek relativně rychle a různými cestami znehodnocuje elektronické součástky,tedy 
plošný spoj, LED i další použité prvky. Do vlhka je nutné LED vhodným způsobem chránit. Pozor na agresivní rozpouštědla!

konstantním proudem – sledovanou veličinou je proud a zdroj automaticky upravuje napětí tak, aby protékal právě jmenovitý proud

konstantním napětím – sledovanou veličinou je napětí a zdroj stabilizuje jeho velikost na jmenovité hodnotě

Veškeré montáže, připojování a odpojování LED se může provádět jen při vypnutém napájení !!! V řadě případů dojde ke 
zničení led při připojování k zapnutému zdroji, zejména proudovému. Před připojením LED světelného zdroje/svítidla je 
potřeba zjistit, jakým typem zdroje smí být napájen !

LED pásek je vyroben připájením SMD LED na vodivé spoje na pružném pásku se samolepící spodní plochou ní. Pásek je velmi dobře 
ohebný a díky této vlastnosti a malým příčným rozměrům se s výhodou používá při navrhování svítidel. Obvyklé jsou pásky o šířce 
8/10/12 mm a často i širší s několika řadami LED.  LED jsou v barvách světla od bílé, přes jednotlivé barvy po RGB pásek který 
umožňuje při použití příslušné elektroniky nastavit jakoukoliv barvu. Od holých pásků určených pro instalaci do suchých prostor až po 
vodotěsné typy, které mohou být trvale a za plného provozu ponořeny ve vodě. Pásky si dobře vedou při namáhání otřesy. Tam, kde 
jiné zdroje světla nepřežijí provozní rázy a vibrace, jsou LED nezničitelné. Snadno je však poškodí napěťové rázy pronikající 
nedostatečně chráněným napájecím zdrojem, nebo i napěťové špičky naindukované na nechráněném dlouhém napájecím přívodním 
vodiči.
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ochrana pásků před působením vnějších vlivů

dělení a nastavování pásků

Lepení LED pásků

CCT    

napájení LED pásků

volba napájecího zdroje

Protože LED pásek je výrobek složený z poměrně sofistikovaných součástek, je potřeba dbát, aby nedošlo k jeho znehodnocení 
působením nežádoucích vnějších vlivů. Z nich připadá nejčastěji působení vody a vodních par, případně i s obsahem chemikálií 
případně rozpouštědel a jejich par. Před těmito vlivy je nezbytné pásky ochránit. Závisí na tom jejich životnost. Proto lze nakoupit pásky 
s již hotovou ochrannou vrstvou různého stupně ochrany, nebo vytvořit ochranu na LED pásku dodatečně. Podle ochrany jsou pásky 
holé s krytím IP00 až po IP68, tedy pásky pro trvalý provoz pod hladinou vody. Pásek bez ochrany se hodí do suchého čistého 
prostředí. Vyšší stupně chrání pásek před různými vlivy prostředí od vlhkého přes stříkající vodu až po trvalé ponoření. Ne vždy lze volit 
stupeň krytí jen podle klasifikace a je dobré se poradit s důvěryhodnými odborníky. Nedostatečně ošetřený konec sebelépe chráněného 
pásku bude dříve či později příčinou jeho přinejmenším částečného  selhání.

pásky jsou konstruované tak, že je lze zkracovat či nastavovat. Zkracování-dělení se provádí odstřižením potřebné délky třeba 
obyčejnými nůžkami. Dělit se pásek může  jen na vyznačených místech a snažte se střihnout co nejblíže naznačené hranice. Nedbalým 
střihem můžete přerušit vodivý spoj v nevhodném místě a vyřadíte tím z činnosti jeden nejbližší dílek-modul. Naopak nastavit délku 
pásku spojením dvou krátkých pásků provedete snadno přiložením obou kolmo a čistě střižených konců těsně k sobě a propojením 
pájecích bodů cínovou pájkou. Některé typy pásků se musí na spojovaném konci po obou stranách dobře očistit, pocínovat přiložit na 
sebe s přesahem cca 2mm a krátkým prohřátím spájet. Při spojování pásků pozor na polaritu obou částí! Po spájení je nutné na spodní 
straně pásku obnovit porušenou samolepící vrstvu a zajistit aby se nemohly střižené plochy spojů zkratovat vodivým podkladem. Pájení 
se musí provádět s citem. Spoje jsou velmi tenké a nevhodným postupem pájení můžete pájecí místo poškodit a přijdete tak o jeden 
dílek pásku. Připájené vývody nesmíte mechanicky zatěžovat. Hrozí jejich odtržení.

Většina LED pásků je na spodní straně opatřena samolepící fólií. Takže po odstranění krycí pásky můžete pásek nalepit na čistou, 
odmaštěnou, soudržnou plochu. Po přichycení s citem přitlačte postupně celý pásek k podkladu aby došlo k dobrému spojení. Čím 
výkonnější pásek lepíte, tím důležitější je, aby pásek pod všemi jednotlivými LED dobře přilnul a umožnil tak optimální předávání tepla z 
pouzdra LED do tepelně vodivého podkladu. Je to operace, která ovlivní životnost LED. Pásky nad 10W/m již musíte aplikovat na 
vhodné podložky, které pomohou vyrobené teplo rozptýlit do okolí. Ve většině aplikací postačí volba vhodného Al profilu pro LED pásky. 
 V této oblasti není moc místa proexperimenty a tak se raději poraďte s odborníky.

volba LED 
pásku

Led pásek volte podle potřebného světelného výkonu a vhodné „teploty“ světla (CCT) nebo očekávaného efektu. Ne vždy více světla 
přináší větší efekt. Doporučujeme tuto volbu konzultovat s odborníkem na osvětlení. Je to rozhodnutí,  které podstatně ovlivní výsledný 
dojem osvětlovaného prostoru.

Zejména LED pásky pracují s relativně malým napětím, což přináší vyšší nároky na dimenzování vodičů. Díky větším proudům dochází 
na přívodech k úbytku napětí a to se projevuje snižováním jasu LED, tedy menším množstvím emitovaného světla. Je to ztráta snižující 
efektivitu soustavy.  Takže pro větší výkony vřele doporučujeme provést kontrolu úbytku napětí na napájecím vedení výpočtem, nebo 
měřením. Pokud má být optimálně využit světelný potenciál instalovaného pásku, úbytek na vstupu do pásku by neměl být vyšší, než 
0,5V.  velmi důležitým faktorem je také délka pásku následující od napájecího bodu. Konstrukce LED pásku je založena na napájení 
LED na pružném podkladu s napařenými vodivými cestami. Tloušťka takových vodičů je max 0,1mm, ale s takovou vrstvou se nejspíše 
nesetkáte. Kvalitní PCB mají obvykle 0,07mm, levnější jen poloviční. Je tedy jasné, že průřez vodivých spojů je velmi malý. Proto při 
vedení proudu páskem dochází na těchto spojích k nezanedbatelnému úbytku napětí. Dlouhé linie LED pásků se proto musí napájet z 
více míst, např. tak, že souběžně s páskem vedete náležitě dimenzovaný pomocný vodič a po cca 2-5m (podle výkonu) provedete 
opakované připojení pásku. Při delších, jedním místem napájených liniích jsou pouhým pohledem patrné rozdíly jasu LED na začátku a 
na konci úseku. Napájecí vodič se připojuje k pásku v označených místech pájením. Nezaměňte polaritu napájení! Doporučujeme pro 
napájecí připojení používat měkkých vodičů, aby nedocházelo k jejich odtržení při následné manipulaci. Pájený spoj je nutné ošetřit 
zespodu nevodivou vrstvou
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přehled nejběžnějších LED pro osvětlování

mm mA* mW** lm/W***

3528
3.2x3,5x1,9 20 65 60

5050

5x5x1,6 100 180 85

4050
4x4x1,85 150 500 110

2835
2,8x3,5x0,85 60 200 125

5360
5,6x3x0,8 60 200 125

* Typický proud v propustném směru

** typický výkon LED

*** světelná účinnost

napájecí zdroj vybíráme podle celkového příkonu LED soustavy a vždy počítáme s rezervou nejméně 10%!  zdroje musí být umístěné v 
dobře větraném prostoru a přestože většinou nesou označení F nebo MM doporučujeme instalovat je na tepelně nevodivou nehořlavou 
podložku.  El. Krytí proti pronikání vody volíme podle provozních podmínek. Hrozí-li výskyt vlhkosti byť jen kondenzované, vždy volíme 
„zalité“ provedení. To se dobře uplatní i v místech s vyšší prašností.

označení 
pouzdra

několikrát inovovaný čip v SMD pouzdru, s nižší 
účinností, vhodný pro dekorativní svícení a levnější 
aplikace 

Trojice starších inovovaných čipů ve společném SMD 
pouzdru. Průměrná účinnost, vhodný i k pracovnímu 
osvětlování

velmi kvalitní čip v SMD pouzdru, Velmi dobré CRI, 
vysoká účinnost. Vyšší cena jej předurčuje pro náročné 
aplikace

moderní čip v SMD pouzdru, vysoká účinnost, velmi 
dobrý CRI, aktuálně nejpoužívanější.

moderní čip v SMD pouzdru, vyšší výkon, vysoká 
účinnost, dobrý CRI, aktuálně často používaný

všechny el. a foto parametry jsou orientační a jednotliví výrobci se v nich dost liší a prodejci je často záměrně či z nevědomosti uvádějí 
nesprávně
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LED pásek 3528 IP00 12V DC(ss)
nová generace osvědčeného čipu fy EPISTAR se zvýšenou účinností

stabilní výkon, Ra >80

délka celého návinu  ........................ 5 m

standardní šířka pásku 3528 ......... 10 mm

alternativní šířky 3528 ...... 8 mm a 12 mm

standardní šířka pásku 335  8 mm a 5 mm

max tloušťka .................................3 mm

pásek lze stříhat  120LED/m...po 25mm     60LED/m ... po 50mm   Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

600142
129 129

600143
129 129

600112
129 129

600123
129 129

600131
129 129

600163
129 129

600146
219 219

600147
219 219

600114
219 219

600135
219 219

600126
219 219

600167
219 219

600101
277 277

600103
277 277

vyzařovací úhel ................................110o

základní 
cena

cena po 
slevě

FLEX LED 
studený bílý 

60

LED pásek  čip 3528 60LED/m 4,5W/m   
445 lm/m barva světla studená bílá Ra>75

FLEX LED 
teple bílý 60

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m   
410 lm/m barva světla teplá bílá Ra >75

FLEX LED  
modrý 60

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m   
85 LM/M  barva světla modrá

FLEX LED  
zelený 60

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m   
336 LM/M  barva světla zelená

FLEX LED  
červený 60

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m 
170 lm/m   barva světla červená

FLEX LED 
žlutý (jantar) 

60

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m   
170 lm/m barva světla žlutá - Amber

FLEX LED 
studený bílý 

120

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
890 lm/m barva světla studená bílá Ra>75

FLEX LED20 
teple bílý 120

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
820 lm/m  barva  světla  teplá bílá Ra>75

FLEX LED 
modrý 120

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
170 lm/m barva světla modrá

FLEX LED 
červený 120

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
672 lm/m barva světla zelená

FLEX LED 
zelený 120

LED pásek  čip 3528 120LED/m 9W/m   
340 lm/m barva světla červená

FLEX LED 
žlutý (jantar) 

120

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
340 lm/m barva světla žlutá

FLEX LED 
studený bílý 
60 stranový

LED pásek  čip 335 60LED/m  4,8W/m   
135 lm/m barva světla studená bílá

FLEX LED 
teple bílý 60 

stranový

LED pásek  čip 335 60LED/m  4,8W/m   
115 lm/m barva světla teplá bílá
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600106
496 496

600108
496 496

FLEX LED 
studený bílý 
120 stranový

LED pásek  čip 335 120LED/m  9,6W/m   
135 lm/m barva světla studená bílá

FLEX LED 
teple bílý 120 

stranový

LED pásek  čip 335 120LED/m  9,6W/m   
115 lm/m barva světla teplá bílá
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LED pásky s vysokým výkonem

čipy od osvědčeného výrobce

12V DC(ss)
délka celého návinu  ........................ 5 m

standardní šířka pásku 3528 ......... 10 mm

max tloušťka .................................3 mm

pásek lze stříhat po 50mm resp 100mm v označených místech Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

612005
254 254

612002
254 254

612020
323 323

612010
323 323

612023
865 865

612026
865 865

nové LED s vyšší účinnosti až 115lm/W a lepší kvalitou světla

600704
231 231

600705
231 231

600707
231 231

600723
392 392

600725
392 392

600727
392 392

612034
312 312

612033
312 312

IP00 moderní, velmi účinné LED pásky

vyzařovací úhel ................................120o

základní 
cena

cena po 
slevě

LED pásek 5050  
studený bílý 30

LED pásek  čip 5050 30LED/m 7,5W/m   
615 lm/m, dílek 100mm, barva světla 
studená bílá

LED pásek 5050  
teple bílý 30

LED pásek  čip 5050 30LED/m  7,5W/m 565 
lm/m, dílek 100mm,  barva  světla teplá bílá

LED pásek 5050  
studený bílý 60

LED pásek  čip 5050 60LED/m 14,5W/m  
1230 lm/m barva světla studená bílá

LED pásek 5050  
teple bílý 60

LED pásek čip 5050 60LED/m  14,5W/m 
1130 lm/m  barva světla teplá bílá

LED pásek 
4050  studený 

bílý 60

LED pásek  čip 4050 60LED/m 19W/m   
1805 lm/m barva světla studená bílá

LED pásek 
4050  teple bílý 

60

LED pásek čip 4050 60LED/m  19W/m 1715 
lm/m  barva světla teplá bílá

LED pásek 
2835  studený 

bílý 60

LED pásek  čip 2835 60LED/m 7W/m   
785lm/m barva světla  5500 Ra>85

LED pásek 
2835  neutral 

bílý 60

LED pásek  čip 2835 60LED/m 7W/m   
775lm/m barva světla  4000K  Ra>85

LED pásek 
2835  teple bílý 

60

LED pásek  čip 2835 60LED/m  7W/m   770 
lm/m barva světla 3000K Ra >85

LED pásek 
2835  studený 

bílý 120

LED pásek  čip 2835 120LED/m15W/m   
1640lm/m barva světla  5500 Ra>85 24V

LED pásek 
2835  neutral 

bílý 120

LED pásek  čip 2835 120LED/m 15W/m   
1625lm/m barva světla  4000K  Ra>85  24V

LED pásek 
2835  teple bílý 

120

LED pásek  čip 2835 120LED/m  15W/m   
1600 lm/m barva světla 3000K Ra >85  24V

LED pásek 
5630  studený 

bílý 60

LED pásek  čip 5630 60LED/m  23W/m   
2470lm/m barva světla 5500 bílá Ra>85

LED pásek 
5630  neutral 

bílý 60

LED pásek  čip 5630 60LED/m  23W/m   
2410lm/m barva světla 4000K bílá Ra>85

19 kWh/1000h

A++

A++

A++

B
C
D
E

A++

CZ 
Patriot 

ENERG
енергиа 

Y IJA

.
 pásek 4050 
6 /m0 LED
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612032
312 312

600718
323 323

600717
323 323

600715
323 323

LED pásek 
5630  teple bílý 

60

LED pásek  čip 5630 60LED/m  23W/m   
2370lm/m barva světla 3000K Ra >85

LED pásek 
2835  studený 

bílý 98

LED pásek  čip 2835 98LED/m 10W/m   
1150lm/m barva světla 5500K Ra>85  24V

LED pásek 
2835  neutral 

bílý 98

LED pásek  čip 2835 98LED/m  10W/m   
1150lm/m barva světla 4000K Ra>85  24V

LED pásek 
2835  teple bílý 

98

LED pásek  čip 2835 98LED/m 10W/m   
1050lm/m barva světla 3000K Ra >85  24V
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LED pásek 3528 IP 65 12V DC(ss)
nová generace osvědčeného čipu fy EPISTAR se zvýšenou účinností a vyšším krytím proti vodě

krytí u nově zajišťuje nanesená přilnavá, pružná vrstva transparentního silikonového kaučuku

Další, vyšší, krytí před vnějšími vlivy najdete na listu úpravy pásků
stabilní výkon, Ra >80

délka celého návinu  ........................ 5 m

standardní šířka pásku 3528 ......... 10 mm

alternativní šířky 3528 ...... 8 mm a 12 mm

standardní šířka pásku 335  8 mm a 5 mm

max tloušťka .................................4 mm

nedoporučujeme použití v místech s trvalým, nebo opakovaným exponováním pásku vodou

krytí slouží jen jako pojistná ochrana před havarijním zatečením a pro snadnou údržbu.

pro místa dlouhodobě či opakovaně vlhká používejte pásek s IP67 v silikonovém návleku

střih a místo s vývody je potřeba ošetřit vhodným tmelem a obnovit tak krytí

pásek lze stříhat  120LED/m...po 25mm     60LED/m ... po 50mm   Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

701004
149 149

701006
149 149

701008
149 149

701010
149 149

701012
149 149

701014
149 149

701035
254 254

701038
254 254

701041
254 254

701044
254 254

701048
254 254

701049
254 254

vyzařovací úhel ................................110o

základní 
cena

cena po 
slevě

FLEX LED 
studený bílý 

60 IP65

LED pásek  čip 3528 60LED/m 4,5W/m   
445 lm/m barva světla studená bílá, krytí 
proti vodě IP65,  Ra>75

FLEX LED 
teple bílý 60 

IP65

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m   
410 lm/m barva světla teplá bílá, krytí 
proti vodě IP65 Ra >75

FLEX LED  
modrý 60 

IP65

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m   
85 LM/M  barva světla modrá, krytí proti 
vodě IP65 

FLEX LED  
zelený 60 

IP65

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m   
336 LM/M  barva světla zelená, krytí proti 
vodě IP65 

FLEX LED  
červený 60 

IP65

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m 
170 lm/m   barva světla červená, krytí 
proti vodě IP65 

FLEX LED 
žlutý (jantar) 

60 IP65

LED pásek  čip 3528 60LED/m  4,5W/m   
170 lm/m barva světla žlutá - Amber, krytí 
proti vodě IP65 

FLEX LED 
studený bílý 

120 IP65

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
890 lm/m barva světla studená bílá, krytí 
proti vodě IP65  Ra>75

FLEX LED20 
teple bílý 120 

IP65

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
820 lm/m  barva  světla  teplá bílá, krytí 
proti vodě IP65  Ra>75

FLEX LED 
modrý 120 

IP65

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
170 lm/m barva světla modrá, krytí proti 
vodě IP65 

FLEX LED 
červený 120 

IP65

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
672 lm/m barva světla zelená, krytí proti 
vodě IP65 

FLEX LED 
zelený 120

LED pásek  čip 3528 120LED/m 9W/m   
340 lm/m barva světla červená, krytí proti 
vodě IP65 

FLEX LED 
žlutý (jantar) 

120 IP65

LED pásek  čip 3528 120LED/m  9W/m   
340 lm/m barva světla žlutá, krytí proti 
vodě IP65 
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silikonová hadice – návlek

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

700853
28 28

700855
8 8

700857
6 6

700859
69 69

při pečlivé aplikaci spolehlivě a dlouhodobě ochrání LED pásek 
před působením povětrnostních vlivů

základní 
cena

cena po 
slevě

silikonový 
návlek 

silikonový návlek na LED pásky pro 
ochranu před působením vody (m)

koncovka 
návleku

vodotěsné zakončení silikonové hadice 
(ks)

silikonová 
příchytka

k bezpečnému připevnění pásku v 
silikonovém návleku k podkladu 

Speciální 
silikonové 

lepidlo

pro spolehlivé slepení hadice a koncovky 
(tuba 25ml)
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LED pásek RGB BAREVNĚ SVÍTÍCÍ do suchého prostředí
nová generace osvědčeného RGB čipu fy EPISTAR

pomocí tohoto pásku lze snadno namíchat téměř libovolnou barvu světla

K míchání barev a dynamickým změnám slouží komponenty v části řízení RGB

12V DC(ss)
stabilní výkon

délka celého návinu  .........   5 m

max tloušťka ...................   4 mm

pásek lze stříhat    30LED/m...po100mm     60LED/m ... po 50mm   Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

600203
248 248

610030
302 302

LED pásek RGB BAREVNĚ SVÍTÍCÍ, vhodný do vlhka

nedoporučujeme použití v místech s trvalým, nebo opakovaným exponováním pásku vodou

krytí slouží jen jako pojistná ochrana před havarijním zatečením a pro snadnou údržbu.

pro místa dlouhodobě či opakovaně vlhká používejte pásek s IP67 v silikonovém návleku

střih a místo s vývody je potřeba ošetřit vhodným tmelem a obnovit tak krytí

701052
299 299

701001
345 345

vyzařovací úhel ................110o

základní 
cena

cena po 
slevě

LED pásek RGB 
30 IP00

LED pásek  RGB čip 5050 30LED/m 12V 
7,5W/m IP00 bez krytí proti vodě

LED pásek RGB 
60 IP00

LED pásek  RGB čip 5050 60LED/m 12V 
15W/m IP00  bez krytí proti vodě

LED pásek RGB 
30 IP00

LED pásek  RGB čip 5050 30LED/m 12V 
7,5W/ms krytím proti vodě IP65  

LED pásek RGB 
60 IP00

LED pásek  RGB čip 5050 60LED/m 12V 
15W/ms krytím proti vodě IP65 
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Doplňkové služby – příprava LED pásků pro aplikaci

speciální lak na elektroniku 
po nalakování LED pásek velmi dobře odolává působení 
neagresivních par a vlhkosti lak je šetrný vůči všem 
a nepoškozuje životní prostředí

Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

799970
118 #VALUE!

speciální čírá, elastická, zalévací hmota na silikonové bázi
Po zalití LED pásek velmi dobře odolává působení vody 
a mírně agresivním látkám. Je chemicky neutrální 

799972
151 151

799974
zalití 1m 194 194

silikonový návlek
speciální silikonový návlek s drážkou pro pásek
koncovky pro uzavření konců a ochraně před proniknutím vody

799976

151 151

799978

280 280

799980
86 86

799982
86 86

799984
108 108

799986
108 108

799988
97 97

základní 
cena

cena po 
slevě

lakování 
LED Pásku

nanesení ochranné vrstvy laku na LED 
pásek  (Kč/každý započatý metr)

částečné 
zalití 1m

pokrytí LED pásku zalévací hmotou, 
ochrana proti vodě. Cena je za každý 

započarý metr
zalití LED pásku do profilu v celém 

průřezu, ochrana proti vodě. Cena je za 
každý započarý metr

návlek 
hadice na 

pásek do 1 
m

navlečení hadice na pásek do 1 m, 
nalepení koncovek a vývod < 1m  (Kč)

návlek 
hadice na 
pásek nad 
nad 1 m

navlečení hadice na pásek do 2 m, 
nalepení koncovek a vývod < 1m  (Kč)

příprava  
axiálního  
vývodu 

připájení přívodního kabelu <1m v 
podélné ose pásku

 axiální 
vývod z 
profilu

vývod <1m z pásku v profilu v podélné 
ose profilu

 stranový  
vývod z 
profilu

vývod <1m z pásku v profilu kolmo k ose 
profilu směrem do strany

spodní vývod 
z profilu

vývod <1m z pásku v profilu kolmo na 
osu profilu směrem dolů pod profil

vodotěsný 
konektor 

faston pár
montáž vodotěsného konektoru faston vč 

materiálu
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799987
montáž konektoru faston vč materiálu 75 75

799990
269 269

799992
404 404

799994
118 118

konektor 
faston pár
vodotěsný 
konektor 

molex 2 pól
montáž konektoru vodotěsného 

zámkového včetně materiálu
vodotěsný 
konektor 

molex 4 pól
montáž konektoru vodotěsného 

zámkového včetně materiálu

konektor do 
sucha

montáž konektoru do suchého prostředí 
včetně materiálu



miniLEDpoint

Stránka 10

Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

MiniLEDpoint 01  DURALOVÝ

xxxxxxx 280 280

280 280

280 280

280 280

MiniLEDpoint 01  NEREZOVÝ

323 323

323 323

323 323

Uvedené ceny jsou bez DPH, 
za 1 kus     Pro toto zboží 

nabízíme zvýhodněné OIM 
ceny pro zpracovatele,  
zákazníky nakupující tato 
svítidla balená po 30 ks 

včetně příslušenství, viz na 
konci stránky

základní 
cena

cena po 
slevě

MiniLEDpoint 01 
AL 6000K/15st

vestavné LED svítidlo malého výkonu. 
Duralové tělo, přírodní povrch po jemném 
obrobení, průměr 18 x 15. Montážní díra 
průměr 12mm ,  12V 30mA, studené 
světlo, úzký úhel světelného kužele

MiniLEDpoint 01 
AL 6000K/60st

vestavné LED svítidlo malého výkonu. 
Duralové tělo, přírodní povrch po jemném 
obrobení, průměr 18 x 15. Montážní díra 
průměr 12mm ,  12V 30mA,studené 
světlo, střední úhel světelného kužele

MiniLEDpoint 01 
AL 3000K/15st

vestavné LED svítidlo malého výkonu. 
Duralové tělo, přírodní povrch po jemném 
obrobení, průměr 18 x 15. Montážní díra 
průměr 12mm ,  12V 30mA, teplé světlo, 
úzký úhel světelného kužele

MiniLEDpoint 01 
AL 3000K/60st

vestavné LED svítidlo malého výkonu. 
Duralové tělo, přírodní povrch po jemném 
obrobení, průměr 18 x 15. Montážní díra 
průměr 12mm ,  12V 30mA, teplé světlo, 
střední úhel světelného kužele

MiniLEDpoint 01 
SL 6000K/15st

vestavné LED svítidlo malého výkonu. 
Duralové tělo, přírodní povrch po jemném 
obrobení, průměr 18 x 15. Montážní díra 
průměr 12mm ,  12V 30mA, studené 
světlo, úzký úhel světelného kužele

MiniLEDpoint 01 
SL 6000K/60st

vestavné LED svítidlo malého výkonu. 
Duralové tělo, přírodní povrch po jemném 
obrobení, průměr 18 x 15. Montážní díra 
průměr 12mm ,  12V 30mA,studené 
světlo, střední úhel světelného kužele

MiniLEDpoint 01 
SL 3000K/15st

vestavné LED svítidlo malého výkonu. 
Duralové tělo, přírodní povrch po jemném 
obrobení, průměr 18 x 15. Montážní díra 
průměr 12mm ,  12V 30mA, teplé světlo, 
úzký úhel světelného kužele
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323 323

pouzdro MiniLEDpoint 01 do dřeva

75 75

118 118

pouzdro MiniLEDpoint 01 do zdiva

86 86

151 151

pouzdro MiniLEDpoint 01 do SDK

99 99

MiniLEDpoint 01 zvýhodněné sady pro zpracovatele

MiniLEDpoint 01 zvýhodněné sady pro zpracovatele

MiniLEDpoint 01 
SL 3000K/60st

vestavné LED svítidlo malého výkonu. 
Duralové tělo, přírodní povrch po jemném 
obrobení, průměr 18 x 15. Montážní díra 
průměr 12mm ,  12V 30mA, teplé světlo, 
střední úhel světelného kužele

pouzdro pro 
MiniLEDpoint do 

dřeva

Hliníkové pouzdro s kalibrovanou dírou 
pro snadnou a čistou montáž svítidel 
MiniLEDpoint do dřeva, dřevovláknitých 
desek a pod . Naráží se (nebo lepí) do 
předvrtané díry pr 15mm  délka pouzdra 
15mm

Naražeč pouzder 
pro 

MiniLEDpoint

přípravek pro narážení montážních 
pozder pro MiniLEDpoint. Usnatní čistou 
montáž pozdra bez poškození pouzdra a 
povrchu zákl materiálu.

pouzdro pro 
MiniLEDpoint do 

zdiva

Hliníkové pouzdro s kalibrovanou dírou 
pro snadnou a čistou montáž  svítidel 
MiniLEDpoint do zdiva. tmelí se (nebo 
lepí) do předvrtané díry pr 15mm s 
proříznutou drážkou pro napájecí kabel. 
Délka pouzdra 40 mm

polohovací 
přípravek pro 

lepení pouzdra 
pro 

MiniLEDpoint 

plastový polohovací přípravek pro 
zajištění správné polohy při lepení/ 
tmelení pouzdra do zdiva, dřeva či SDK

pouzdro pro 
MiniLEDpoint do 

SDK

Hliníkové pouzdro s kalibrovanou dírou 
pro snadnou a čistou montáž  svítidel 
MiniLEDpoint do SDK. Tmelí se (nebo 
lepí) do předvrtané a zahloubené díry pr 
15mm s proříznutou drážkou pro 
napájecí kabel. Délka pouzdra 40 mm

 Zvýhodněná 
Sada 30 ks 

MiniLEDpoint 01 
Al

Sada obsahuje 30 ks duralových 
MiniLEDpoint 01 Al + naražeč + napájecí 
zdroj 12W.  Nákupem sady ušetříte 500 
Kč

6 700

 Zvýhodněná 
Sada 30 ks 

MiniLEDpoint 01 
Sl

Sada obsahuje 30 ks nerezových 
MiniLEDpoint 01 Sl + naražeč + napájecí 
zdroj 12W.  Nákupem sady ušetříte 730 
Kč

7 500
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30x

X

X

 Zvýhodněná 
Sada 30 ks 

MiniLEDpoint 01 
Al

Sada obsahuje 30 ks duralových 
MiniLEDpoint 01 Al + 30  pouzder do 
dřeva nebo zdiva + naražeč + 
napájecí zdroj 12W.  Nákupem sady 
ušetříte 500 Kč

6 700

 Zvýhodněná 
Sada 30 ks 

MiniLEDpoint 01 
Sl

Sada obsahuje 30 ks nerezových 
MiniLEDpoint 01 Al + 30  pouzder do 
dřeva nebo zdiva + naražeč + 
napájecí zdroj 12W.  Nákupem sady 
ušetříte 500 Kč

7 500
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Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

zdroje konstantního napětí – především pro pásky, moduly a pod

230 AC  / 12V DC stab

999665 381 381

970660 388 388

970651 334 334

963010 181 181

963110 251 251

999657 351 351

999670 517 517

základní 
cena

cena po 
slevě

 12 V   12 W   
1 A  DC

KEYTEC  KAV-12012-I(HP)      jištění proti 
zkratu, přetížení, přehřátí, kryté svorkovnice, 

optimalizace účiníku  PFC 230V50Hz / 
12VDCstab  Tř ochr II rozm  112x37x20mm   

 12 V   12 W   
1 A  DC

KEYTEC  KAV-12012-I(H)      jištění proti 
zkratu, přetížení, přehřátí, délka vývodů  

230V50Hz / 12VDCstab  Tř ochr II,  rozm  
150x25x20mm   

  12V     12 W   
  1 A     DC

KEYTEC KAV-12012-O (HP) IP 67  se 
zvýšenou odolností proti vodě jištění proti  

zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
PFC průměr 50x20mm     230V50Hz / 12V 

DC stab SELV

 12V 12 W     1 
A  DC

Adaprér 230V/12V AC/DC do zásuvky 
tepelná pojistka,  stabilizovaný, konektor 

pr5,5/2,1  rozměry 72x40x30mm 
230V50Hz / 12V DC 

  12V 18 W 1,5 
A DC

Spínaný zdroj MEANWELL  IP 67    zvýšenou 
odolností proti vodě jištění proti  zkratu, 

přetížení, přehřátí,rozměry  230AC/12DC stab 
140x30x22mm, LPH délka vodičů 300mm

12 V  24 W  2 
A  DC

Adaprér 230V/12V AC/DC do zásuvky 
tepelná pojistka,  stabilizovaný, konektor 

pr5,5/2,1  rozměry90 x 58 x 30 mm       
230V50Hz / 12V DC 

12 V 30 W  2,5 
A DC

KEYTEC KAV-12030-O(P) IP66    se zvýšenou 
odolností proti vodě,jištění proti  zkratu, 
přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 

rozměry 204x33x23mm         délka kabelů 
200 mm   230V50Hz / 12V DC stab     SELV
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963111 523 523

999671 550 550

970670 750 750

999673 922 922

970678

999680

963128

963145

12 V 36 W 3 A 
DC

Spínaný zdroj MEANWELL  IP 67    zvýšenou 
odolností proti vodě jištění proti  zkratu, 
přetížení, přehřátí,  230AC/12DC stab    

rozměry 148x40x30 mm,  LPV délka 
vývodů 600mm 

12 V 36 W  3 A 
DC

Spínaný adaptér na šnůře, stabilizovaný, včetně 
síťové šnůry 1,75 m                                
rozměry 86x36x26mm                    

230V50Hz / 12V DC 

12 V 45 W  
3,75 A DC

KEYTEC KAV-12045-O(P) zalitý IP66    se 
zvýšenou odolností proti vodě ,jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 283x33x23mm        délka kabelů 
200 mm     230V50Hz / 12V DC  stab                   
    

12 V 60 W  5 A 
DC

KEYTEC KAV-12060-O(P) zalitý IP66    se 
zvýšenou odolností proti vodě ,jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 203x45x32mm zdvojený  výst. 
vodič spojitelné   délka kabelů 200 mm 
230V50Hz / 12V DC stab                 

12 V 100 W 
8,3 A  DC

KEYTEC KAV-12100-O(P) zalitý IP6    se 
zvýšenou odolností proti vodě ,jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 273x68x42mm  2 x výst. vodiče  
spojitelné,   délka kabelů 200 mm 230V50Hz / 
12V DC stab

1 566 1 566

12 V 150 W 
12,5 A  DC

KEYTEC KAV-12150-O(P) zalitý IP66    se 
zvýšenou odolností proti vodě ,jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 280x68x42 mm 2 x výst. vodiče 
spojitelné,   délka kabelů 200 mm 230V50Hz / 
12V DC stab

1 788 1 788

12V 150 W 
12,5 A DC

MEANWELL                        IP 67 se zvýšenou 
odolností proti vodě , se zvýšenou odolností 
proti vodě  vst+výst vodiče, nastavitelné napětí a 
proud  výstupu,  rozměry 222x68x39 mm,  
230V50Hz / 12V DC stab SELV           3 roky 
záruka

2 185 2 185

12V 240 W 20 
A DC

MEANWELL                         IP 67  se zvýšenou 
odolností proti vodě , se zvýšenou odolností 
proti vodě  vst+výst vodiče, nastavitelné napětí a 
proud výstupu,    rozměry 244x68x39 mm,  
230V50Hz / 12V DC stab SELV          5 let 
záruka          

2 758 2 758
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970801 343 343

970802 444 444

970803 507 507

999672 557 557

970807 648 648

999674 872 872

999678 893 893

12 V 15 W  2,9 
A DC

MEANWELL                 nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí  rozměry 
62.5x51x28mm 1x vstup 1x výstup svorky  
230V50Hz / 12V DC stab

12 V 25 W  2,9 
A DC

MEANWELL                 nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí  rozměry 
78x51x28mm        1x vstup 1x výstup svorky  
230V50Hz / 12V DC stab

12 V 35 W  2,9 
A DC

MEANWELL               nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí  rozměry 
99x82x36mm         1x vstup 1x výstup svorky  
230V50Hz / 12V DC stab

12V 50 W  4,2 
A DC

MEANWELL                nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí rozměry 
99x97x36mm         1x vstup 1x výstup svorky 
230V50Hz / 12V DC stab

12 V 72 W  6 A 
DC

MEANWELL                 nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí  rozměry 
129x98x38mm         1x vstup 1x výstup 
svorky 230V50Hz / 12V DC stab

12 V 100 W  9 
A DC

MEANWELL               nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí, rozměry 
159x97x38mm   1x vstup 2x výstup svorky 
230V50Hz / 12V DC  stab

12 V 150W 
12,5 A DC

MEANWELL         nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí  rozměry 
199x98x38mm        1x vstup 2x výstup svorky 
230V50Hz / 12V DC  stab
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999682 976 976

970825

230 AC  / 24V DC stab

980726 309 309

980610 517 517

980730 544 544

980613 752 752

980616 922 922

980620

12V 200W 
16,5 A DC

průmyslový zdroj    nastavitelné napětí výstupu 
průmyslový spínaný zdroj   ochrana proti 
přetížení a zkratu, přehřátí  rozměry 
230x115x52mm        1x vstup 3x výstup 
svorky 230V50Hz / 12V DC  stab

12 V 240W 20 
A DC

MEANWELL          nastavitelné napětí výstupu 
průmyslový spínaný zdroj   ochrana proti 
přetížení a zkratu, přehřátí s ventilátorem!   
Rozměry 190x93x50mm        1x vstup 3x 
výstup svorky 230V50Hz / 12V DC  stab

2 212 2 212

  24V 18 W 
0,75 A DC

Spínaný zdroj MEANWELL  IP 67    zvýšenou 
odolností proti vodě jištění proti  zkratu, 

přetížení, přehřátí,rozměry  230AC/24DC stab 
140x30x22mm, LPH délka vodičů 300mm

24 V 30 W  
1,25 A DC

KEYTEC KAV-24030-O(P) IP66    se zvýšenou 
odolností proti vodě,jištění proti  zkratu, 
přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 204x33x23mm         délka kabelů 
200 mm   230V50Hz / 24V DC stab     SELV

24 V 36 W 1,5 
A DC

Spínaný zdroj MEANWELL  IP 67    zvýšenou 
odolností proti vodě jištění proti  zkratu, 
přetížení, přehřátí,  230AC/24DC stab    

rozměry 148x40x30 mm,  LPV délka 
vývodů 600mm 

24 V 45 W  1,8 
A DC

KEYTEC KAV-24045-O(P) zalitý IP66    se 
zvýšenou odolností proti vodě ,jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 283x33x23mm        délka kabelů 
200 mm     230V50Hz / 24V DC  stab                   
    

24V 60 W 2,5 
A DC

KEYTEC KAV-24060-O(P) zalitý IP66    se 
zvýšenou odolností proti vodě ,jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 203x45x32mm zdvojený  výst. 
vodič spojitelné   délka kabelů 200 mm 
230V50Hz / 24V DC stab                 

24 V 100 W 
4,2 A  DC

KEYTEC KAV-24100-O(P) zalitý IP6    se 
zvýšenou odolností proti vodě ,jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 273x68x42mm  2 x výst. vodiče  
spojitelné,   délka kabelů 200 mm 230V50Hz / 
24V DC stab

1 566 1 566
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980625

980713 592 592

980715 694 694

980717 872 872

980719 893 893

24 V 150 W 
6,2 A  DC

KEYTEC KAV-12150-O(P) zalitý IP66    se 
zvýšenou odolností proti vodě ,jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku 
rozměry 280x68x42 mm 2 x výst. vodiče 
spojitelné,   délka kabelů 200 mm 230V50Hz / 
24V DC stab

1 786 1 786

24 50 W  2,2A 
DC

MEANWELL                nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí rozměry 
99x97x36mm         1x vstup 1x výstup svorky 
230V50Hz / 24V DC stab

24 V 75 W  
3,2A DC

MEANWELL                 nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí  rozměry 
129x98x38mm         1x vstup 1x výstup 
svorky 230V50Hz / 24V DC stab

24 V 100 W  
4,5A DC

MEANWELL               nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí, rozměry 
159x97x38mm   1x vstup 2x výstup svorky 
230V50Hz / 24V DC  stab

24 V 150W 
6,5A DC

MEANWELL         nastavitelné napětí 
výstupu průmyslový spínaný zdroj   ochrana 
proti přetížení a zkratu, přehřátí  rozměry 
199x98x38mm        1x vstup 2x výstup svorky 
230V50Hz / 24V DC  stab
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Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

zdroje konstantního proudu – především pro výkonové LED

970972 306 306

970973 306 306

971060 373 373

971070 418 418

959905

nabídka proudových zdrojů je velmi široká a proto v ceníku jsou jen některé používané typy. Pro 
jakoukoliv sestavu vybereme optimální napájecí zdroj splňující nároky na něj kladené. Sdělte 
nám Vaši představu a my vám doporučíme vhodný typ. Včetně regulačních prvků

základní 
cena

cena po 
slevě

350mA 1-9 W  
3-26 V

KEYTEC KAI-26350-I IP44   jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku    
        rozměry průměr 50x20mm 230VAC/ 
350mA I konst SELV

350mA 1-12W 
3-32 V

KEYTEC KAI-32350-O (HP) IP 67 se 
zvýšenou odolností proti vodě, jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku  
rozměry průměr 50x20mm      230VAC/ 
350mA I konst SELV

700mA 3-12W 
3-18V

KEYTEC KAI-18700-O (HP) IP 67se 
zvýšenou odolností proti vodě, jištění proti  
zkratu, přetížení, přehřátí, optimalizace účiníku  
rozměry průměr 50x20mm      230VAC/ 
700mA I konst SELV

     700mA        
      8-28W        

24-40V

KEYTEC KAI-40700-O(P)       IP 66  se 
zvýšenou odolností proti vodě stabilizovaný, 
jištění proti  zkratu, přetížení, přehřátí, PFC  
rozměry 202x37x22mm     230V AC / 
700mA I konst

350mA 80W 
116-230VDC 
DIMM DALI 
DSI TOUCH

TRIDONIC LCAI-80-350   IP20 stmívatelný 
tlačítkem, DALI nebo DSI. Chráněný před 
zkratem, přetížením, přehřátím, dimm 3-100% 
39až77LED rozměry 280x30x21mm 
230VAC / 350mA I konst

1 760 1 760
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773 773

960175 360 360

960185 560 560

350/500/700/1
050 mA 35W

TRIDONIC LCI-35-350(500,700,1050)mA 
  IP20 Chráněný před zkratem, přetížením, 
přehřátím rozměry 160x82x34mm  
230VAC / 350mA I konst

DPL 110 
proud zdroj 
350mA/1-9 

LED

DPL 110 IP20 Chráněný před zkratem, 
přetížením, přehřátím, proudové napájení  1-9 
výkonových LED 230VAC 350mA I konst 
rozměry 117x50x28mm SELV

RC 312  proud 
zdroj 

350mA/1-12 
LED

RC 312 IP20 Chráněný před zkratem, 
přetížením, přehřátím, proudové napájení 1až12 
LED výkonových LED 230VAC/ 350mA I konst  
rozměry  80x50x30 mm SELV
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Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

409046 295 295

409047 185 185

409036 500 500

409005 487 487

409040 582 582

základní 
cena

cena po 
slevě

Dotykový 
vypínač- 

stmívač do 
LED profilu

Vkládá se do LED profilu před LED pásek, 
připojuje pájením. Dotykem kamkoliv na 
profil nebo kryt se zapne/vypne nebo 
stmívá 0% -100 %. Napětí  12 - 24 V, max 
7,5 A, žlutou nebo modrou kontrolku 
napájení lze vypnout propájením kontaktů, 
rozměr 10x25 mm

Tlačítkový 
vypínač- do 
LED profilu

Vkládá se do LED profilu před LED pásek, 
připojuje pájením. Tlačítkem se zapneme/ 
vypne. Napětí  12/24V, max  4A,  rozměr 
10x25 mm.

dotykový 
stmívač do 

nábytku 
2402

dotykový stmívač 0-100% v pěti  
krocích .dotykem na malou kovovou 
plošku se změní stav o jeden krok. 
Provozní hodnoty: napětí 12-36VDCmax 
8A.Rozměry : box/95x37x21mm délka 
vodiče k dotykové plošce 135cm, 
dotyková ploška libovolný kov, souč 
nábytku

PZQ 02C-
vyp

Bezdotykový vypínač zapíná a vypíná 
přiblížením ruky na vzdálenost cca 50-70 
mm Provozní hodnoty: napětí 230V 50Hz 
max 500W, relé, Pro ovládání spotřebičů i 
se silně nečistýma či mokrýma  rukama   
Uvst/výst 230V 50Hz/10Amax. Relé 
Rozměry : 85x35x19mm průměr senzoru 
18 mm díra pro senzor pr 15 x 20mm

IČ vypínač 
bezdotykový

Bezdotykový vypínač zapíná a vypíná 
přiblížením ruky na vzdálenost cca 50-70 
mm Provozní hodnoty: napětí 230V 50Hz 
max 500W, relé, Pro ovládání spotřebičů i 
se silně nečistýma či mokrýma  rukama   
Uvst/výst 230V 50Hz/10Amax. Relé 
Rozměry 96x38x20mm průměr senzoru 
17mm díra pro senzor pr 12mm
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409010 487 487

409011 372 372

409030 12 12

409045

409035 600 600

554093

554106

554115

PZQ 02A-
dve

Dveřní spínač.  předmět před 
senzorem,vypíná. Po oddálení předmětu 
(min 50mm) spíná.   Provozní hodnoty: 
napětí 230V 50Hz max 500W, relé.  
Rozměry 85x35x19mm průměr senzoru 
18mm díra pro senzor pr 15 x 20mm

IČ vypínač 
dveřní

Dveřní spínač 8001B.  předmět před 
senzorem,vypíná. Po oddálení předmětu 
(min 50mm) spíná.   Provozní hodnoty: 
napětí 230V 50Hz max 500W, relé.  
Rozměry 96x38x20mm průměr senzoru 
17mm díra pro senzor pr 12mm

Příchytka  
čidla pro 
02A,02C

Přichytka čidla pro bezdotykový a dveřní 
spínač. Plast bílý/černý, upevnění 

šroubem. vhodné tam, kde je zapuštění 
čidla komplikované.

mikrovlný  
spínač

Pohybový spínač mikrovlný. Zapíná 
zaznamená-li pohyb. nastavitelná citlivost a 
doba sepnutí, dosah cca 15m, reaguje i 
skrz překážky. Provozní hodnoty: napětí 
230V 50Hz max 500W, relé .Rozměry : 
box/95x55x19mm senzor/70x43x23 mm

1 248 1 248

dotykový 
LED vypínač

Dotykový vypínač zapíná / vypíná  
dotykem na vrcholu LED. Ta trvale svítí 
(dobré pro orientaci ve tmě) a při doteku 
blikne. Čidlo se montuje tak, aby dírou pr. 
5mm vyčníval jen vrchol LED.  Uvst/výst 
230V 50Hz/10A(2A pro SR8002)max. Relé

sada 
vypínač s 

DO 

sada dálkové ovládání pro spínání 
jednoho silového okruhu kontaktem relé. 
Pro ovládání v místě, kde nelze použít 
vodičem připojované prvky. Max spínaný 
proud 16A / 230V AC

1 848 1 848

spínací 
aktor

aktor pro spínání jednoho silového okruhu 
kontaktem relé. Je řízen kterýmkoliv 
kompatibilním ovladačem - např jedno- 
dvoj- či čtyřtlačítkem, Max spínaní proud 
16A

1 144 1 144

čtyřfunkční 
dvojtlačítko

dálkový ovladač se čtyřmi kontakty pod 
dvěma tlačítky. může ovládat spínací i 
analogové aktory  (i několik a s různými 
funkcemi) jednotlivě i ve skupinách. Pro aktory 
554106 a 554104

1 144 1 144
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554150 756 756
přenosné 

čtyřtlačítko 
RF ovladač

přenosný dálkový ovladač se čtyřmi  
tlačítky. Může ovládat spínací i analogové aktory 
j (i několik a s různými funkcemi) ednotlivě i ve 
skupinách. Pro aktory 554106 a 554104
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Sleva % 0

obrázek obj název popis ks,m

555750 116 116

 12/24 V 8A 487 487

555735

555725

557230

557210

Stmívání, nebo také řízení výkonu LED světelných zdrojů je rozsáhlý obor a komplexní nabídka 
komponent by zaplnila mnohastránkový katalog. Na tomto listu  jsou zástupci jednoduchých 
systémů řízení světelného výkonu pro malé LED soustavy. Pokud máte zadání, které nelze 
komponenty z této nabídky vyřešit, pošlete je prosím nám a my vám vybereme optimální řešení 
odpovídající rozsahu a náročnosti zadání 

obj 
číslo

základní 
cena

cena po 
slevě

miniovladač 
jednokanálov

ý- LED

třítlačítkový jednokanálový LED 
ovladač nabízí několik režimů od strobo po 
mírné “houpání“ jasu s měnitelnou rychlostí. 
Je ideálním prvkem pro světel. poutače s 
LED. délka vývodů  100 mm, 12/24V 4A 
Rozm 44*13*4 mm 

557255  
černý i 

bílý

jednokanálový dotykový stmívač LED. 
velmi zdařilý design. Skladem i v bílé barvě.  
vyp/zap/dimm/program. Vše se volí dotekem 
na lesklé ploše. Dotek indikován zvukem 
(zvuk lze vypnout). Montáž do krabice 
LK80x28T 12/24 V 8A rozměry 88x86x36 
mm

stmívač 
otočný 

tříkanálový

manuální stmívač tří kanálů  . Precizní 
plynulá regulace. + krabice pod omítku 
Vhodný pro LED pásky,  pamatuje si stav před 
vypnutím 12/24V 3x5A  rozměry 87x87x54 
mm

1 314 1 314

stmívač 
otočný s DO 
jednokanálov

ý

manuální stmívač + IČ DO.  Precizní 
plynulá regulace. DO plynule i s nastavenými 
úrovněmi a s čas. vypínačem (sleep timing) + 
universal krabice Vhodný pro LED pásky 
.pamatuje si stav před vypnutím.12/24V 7A  
rozměry 87x87x57mm

1 185 1 185

ovladač pro 
stmívání  

LED 
pětikanálový

DO pro receptory KC-32-SMART 
557210. 5nezávislých kanálů s napěťovým, 
nebo proudovým výstupem. společné 
ON/OFF , DIM jednotlivě. Může ovládat i 
více receptorů v jednom kanálu Vhodný pro 
LED pásky. pamatuje si stav před vypnutím. 
Rozměry 135x41x19 mm

1 742 1 742

Napěťový 
receptor pro 
5tikanálové 

DO - stmívač

receptor KC-32-SMART k 557230 s 
napěťovým výstupem. páruje se s 
5tikanál DO. Na jeden kanál DO lze navázat 
více těchto receptorů bez opakované 
synchronizace. Vhodný pro LED pásky. 
12/24V 10A  rozměry 178x45x20 mm

1 163 1 163
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557238 730 730

proudové řízení … I konst  pro výkonové LED

557215

557213

555680

ovladač pro 
stmívání  

LED 

DO pro receptory KC-32-SMART 
557210. s napěťovým, nebo proudovým 
výstupem.ON/OFF , DIM. Může současně 
ovládat i více receptorů. Vhodný pro LED. 
pamatuje si stav před vypnutím. Rozměry 
pr45x18 mm

Proudový 
receptor pro 
5tikanálové 

DO - stmívač

receptor k 557230 (238) s proudovým 
výstupem. páruje se s  DO. Na jeden kanál 
DO lze navázat více těchto receptorů. Vhodný 
pro LED. 12/24V 700mA  rozměry 
178x45x20mm 

1 292 1 292

Proudový 
receptor pro 
5tikanálové 

DO - stmívač

receptor k 557230(238) s proudovým 
výstupem. páruje se s  DO. Na jeden kanál 
DO lze navázat více těchto receptorů. Vhodný 
pro LED. 12/24V 350mA  rozměry 
178x45x20mm 

1 292 1 292

D PBOX 030 
stmívač LED

stmívač pro 3x1 až 3x27 výkonových 
LED ovládaný jedním tlačítkem 
ON/OFF/Stmívání, výst I konst  3x350mA 
max 40V,cyklus 30s, možnost paralelního 
řazení jednotek, lze ovládat z více míst - 
několika tlačítky. 230V AC. rozměry 
147x75x30 mm

1 357 1 357
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Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

557245 1835

557240 525 525

554115

554104

555715 1615

557251 737 737

Stmívání systémem 0(1)-10V, LED světelných zdrojů zahrnuje mnoho komponent na různé 
technické úrovni. Na tomto listu jsou jen vybraní zástupci tohoto řízení světelného výkonu. 
Pokud máte zadání, které nelze komponenty z této nabídky vyřešit, pošlete je prosím nám a my 
vám vybereme optimální řešení odpovídající rozsahu a náročnosti zadání 

základní 
cena

cena po 
slevě

Dotyková 
řídící 

jednotka   0-
10V

manuálně dotykem ovládaná jednotka 
generující 3 nezávislé  řídící signály 0-10V 
pro řízení výkonových jednotek stejného 
systému Jednoduché ovládání skvělý 
design, 86x130x35(10)mm

1 835

řídící 
jednotka 1-

10V

manuálně ovládaná jednotka generující 
řídící signál 1-10V pro řízení výkonových 
jednotek stejného systému

čtyřfunkční 
tlačítko

dálkový ovladač se čtyřmi kontakty pod 
jedním velkoplošným tlačítkem (v rozích). může 
ovládat spínací i analogové aktory (i několik a s 
různými funkcemi) jednotlivě i ve skupinách. Pro 
aktory 554106 a 554104

1 040 1 040

analogový 
aktor 0(1)-

10V

aktor pro spínání a ovládání jednoho 
stmívaného okruhu řízeného analogovým 
signálem 0(1)-10V. Je řízen kterýmkoliv 
kompatibilním ovladačem - např jedno- dvoj- 
či čtyřtlačítkem, Max spínaný proud 16A 
230V AC, SW volba režimu 0-10 a 1-10 
V

2 024 2 024

Stmívač LED 
0-10V a DMX

jednokanálový stmívač LED řízení 
analogově 0-10V nebo digitálně DMX. 12/24V, 
6A ,rozměry 178x42x34 mm

1 615

stmívač LED 
0-10V 8A

jednokanálový stmívač LED řízení 
analogově 1-10V. 12/24 V 8A , 178x42x34 
mm
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557250

557253

557256

557260

557262

555705

555700

    Stmívač    
1-10V 

2kanálový 
2x7A 

synchro

KDD-12V/32V-2x7A stmívač  Regulace 
signálem 1-10V.   12-32V 2x7A  rozměry 
175x40x20 mm

1 512 1 512

   Stmívač  1-
10V 

4kanálový 
4x8A 

synchro

stmívač SR 2001EA 1-10V  1 vst  1-10V 
pro 4 závislé výstupy.  12-32V 4x8A 
Rozměry 170x60x30mm

1 370 1 370

   Stmívač  1-
10V 

4kanálový 
4x8A 

stmívač SR 2002EA 1-10V  4 vst  1-10V 
pro 4 nezávislé výstupy.  12-32V 4x8A 
Rozměry 170x60x30mm

1 417 1 417

   Stmívač  1-
10V 

4kanálový 
synchro 
4x350mA

stmívač SR 2011 1-10V  1 vst  1-10V pro 
4 závislé výstupy.  12-36V 4x350mA 
Rozměry 170x60x30mm

1 103 1 103

   Stmívač  1-
10V 

4kanálový 
4x350mA

stmívač SR 2012 1-10V  4 vst  1-10V nebo 
potenciometry pro 4 nezávislé výstupy.  12-
36V 4x350mA Rozměry 170x60x30mm

1 150 1 150

tříkanálovýst
mívačLED   

0-10V 700mA

Stmívač DIM L3-650 tři nezávisle řízené 
kanály 0-10Vsignálem. 12/24V 3x650mA 
rozměry 154x75x30mm

1 185 1 185

Tříkanálov 
stmívačLED 
0-10V 350mA

Stmívač DIM L3-650 tři nezávisle řízené 
kanály 0-10Vsignálem. 12/24V 3x350mA 
rozměry 154x75x30mm

1 120 1 120
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Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

558118

558110

558115

558102 DALI spínač

558108

558107

Stmívání LED světelných zdrojů systémem DALI,  zahrnuje mnoho komponent na různé 
technické úrovni. Na tomto listu jsou jen vybraní zástupci tohoto řízení světelného výkonu. 
Všechny komponenty jsou kompatibilní s „DALI Protocol IEC 62386“, nemusí však „znát“ 
některé specifické příkazy jiných výrobců.  Pokud máte zadání, s nímž si nevíte rady, pošlete je 
prosím nám a my vám sestavíme optimální systémové řešení odpovídající rozsahu a náročnosti 
zadání.

základní 
cena

cena po 
slevě

DALI 
ovládání 4. 

skupin

Master jednotka po naprogramování 
slouží k samostatnému řízení až čtyř 
skupin svítidel s DALI řízením (zap/vyp/ 
stmívání) 

1 325 1 325

DALI 
ovládání 4. 

svítidel

Master jednotka po naprogramování 
slouží k samostatnému řízení až čtyř 
svítidel (adres) s DALI řízením (zap/vyp/ 
stmívání) 

1 325 1 325

DALI 
ovládání 4. 

scén

Master jednotka po naprogramování 
slouží k samostatnému řízení až čtyř 
světelných scén se svítidly s DALI řízením 
(zap/vyp/ stmívání) 

1 325 1 325

Spínač DALI SR-2701B  adresu lze 
nastavit manuálně, nebo automaticky 
řídícím SW.  230V AC 5A rozměry 
178x46x18mm

1 262 1 262

DALI 
stmívač 

4x8A

Stmívač DALI SR-2302BEA  adresu lze 
nastavit manuálně, nebo automaticky 
řídícím SW. Jedna adresa pro 4 výst 
kanály(synchronní) 12-36V DC 3x8A. 
rozměry 168x58x28mm

1 478 1 478

DALI + 
tlačítkový 
stmívač 

4x8A

Stmívač DALI SR-2304BEA lze ovládat i 
jedním tlačítkem nezávisle na DALI sběrnici. 
DALI  adresu lze nastavit manuálně, nebo 
automaticky řídícím SW. Jedna adresa pro 
4 výst kanály(synchronní) 12-36V DC 
3x8A. rozměry 168x58x28mm

1 697 1 697
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Sleva % 0

obrázek obj název popis ks,m

555662

555632

555635

555629 RGB PLAY 2 

555634

555655 646 646

555657 797 797

555659 530 530

RGB řízení LED svítidel má mnoho více či méně komfortních variant. Na tomto listu jsou 
zastoupeny ovladače  několika kategoriích na požádání vypracujeme konfiguraci, která bude 
vyhovovat i nejnáročnějším zákazníkům

obj 
číslo

základní 
cena

cena po 
slevě

RGB kontroler 
kombi

Kontroler  RGB LED -  5 programů, 
manuální nastavení barvy tlačítky 8 stupňů 
rychlosti změn - regulace jasu 0až 100% .  
12/24 V / 5A/kanál  205*37*22 mm,  IP54

1 142 1 142

DO - RGB 
kontroler L01

radiové DO a kontroler KS-RGB-L01  
pro driver  32mini  RGB LED - 5 programů,  
manuální nastavení barvy tlačítky 8 stupňů 
rychlosti změn - regulace jasu 0až 100% lze mu 
přiřadit více kontrolerů (ty nejsou průběžně 
synchronizovány) 32 mini, napájení 2 x AAA 
rozměry 120x50x16 mm

1 142 1 142

RGB driver 32 
mini

Receptor RGB KC-32mini  pro RF DO 
RGB L01 kontrolerem kombi.. Může být řízen 
jen jedním ovladačem, jednoduché jednoznačné 
párování DO/driver, lze kdykoliv měnit.        12-
32V, 3x5A rozměry 178x48x20mm

1 206 1 206

Radiové RGB DO a kontroler pro tvorbu 
statických i proměnných scén RGB s drivery 
KC-DC-32. Lze přiřadit jakýkoliv počet driverů 
deseti nezávislým RGB kanálům. Napájení DO 
Aku/USB dobíjení 

7 323 7 323

RGB driver 
DC 32

Receptor RGB KC-32 pro spolupráci s RF 
kontrolerem PLAY 2. může pracovat s jedním 
ovladačem,  jednoznačné párování DO-kontroler 
/driver, lze kdykoliv měnit. 10-32V 3x5A. 
rozměry 170x42x20 mm

1 142 1 142

RGB Repeater 
PWM

RGB Repeater nastaví na výstupu stejná 
napětí jako jsou na vstupních (referenčních) 
svorkách RGB PWM out 12-32V 3x5A 
rozměry 178x45x20mm

RGB Repeater 
analog RP-306

RGB Repeater nastaví na výstupu stejná 
napětí jako jsou na vstupních (referenčních) 
svorkách RGB PWM out 12-15V 3x6A 

        RGB         
    kontroler     
CT3-5-360RF

Kontroler RGB LED  různé barevné 
přechody (skokem, plynule) volba progr, jasu, 
rychlosti, ON/OFF, Pause. Pamatuje nastavení 
před vypnutím – 12-32V 3x5A rozměry 
130*40*30 mm 
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555625

555646 750 750

555644 733 733

555645 742 742

555643 146 146

557610 146 146

555648 162 162

555656

555650

RGB kontroler 
ovládaný WiFi

Kontroler RGBW LED je řízen jednoduchou 
free SW aplikací pro ANDROID nebo PC  
různé barevné přechody (skokem, plynule) 
volba progr, jasu, rychlosti, ON/OFF, 
Pause. Pamatuje nastavení před vypnutím. 
12-35V 4x5A rozměry 180x57x21mm 

2 748 2 748

dotykový 
ovladač LED 
RGB TM/08 
černé nebo 

bílé

RGB ovladač LED vestavný. velmi 
pěkně provedený  vyp/zap/dimm/program. 
Vše se volí dotekem na lesklé ploše. Dotek 
indikován zvukem (zvuk lze vypnout). 
Montáž do krabice LK80x28T 12/24 V 
3x4A rozměry 88x86x36mm 

dotykový 
ovladač RGB 
2,4GHz černé 

nebo bílé

RGB ovladač s radiovým DO. Mění 
programy změn barev RGB rychlost změn 
a jas jednoduchá volba statické barvy 
dotykovým kruhem. bat 3xAAA  12/24V 
3x6A Rozměry 85*45*23 mm / ovladac 
113*57*23 mm

dotykový 
ovladač 

RGBW 2,4GHz

RGBW ovladač s radiovým DO. Mění 
programy změn barev RGBW rychlost změn a 
jas. Jednoduchá volba statické barvy dotyk. 
kolečkem. Čtvrtý kanál rozšiřuje efekty. bat 
3xAAA 12/24V 4x6A Rozměry 85*45*23 
mm / ovladac 113*57*23 mm

miniovladač 
RGB

RGB miniovladač LED  poskytuje několik 
dynamických programů s možností změny 
rychlosti a jasu. Je ideální pro občasné změny 
režimu, může se snadno ukrýt i v liště. délka 
vývodů 100 mm , na výstupu praktický konektor. 
12/24V 3x4A rozměry 44x13x4mm

minirepeater 
RGB

RGB Minirepeater nastaví na výstupu stejná 
napětí jako jsou na vstupních (referenčních) 
svorkách RGB PWM délka vývodů 100mm  
12/24V  3x4A rozměry 45x13x5mm

IČ kontroler 
24 KEY

RGB IČ driver jednoduché, malé ale šikovné 
zařízení pro ovládání RGB LED. Přednastavené 
programy, Rychlá volba barev, změna rychlosti 
progr. a jasu barev. 12/24V 3x2A rozm 
ovladac 85x52x8mm /driver 65x35x23mm,

RGB Repeater 
KC-350mA 

PWM

RGB Repeater proudový  nastaví na 
výstupu stejné PWM I konst  jako jsou na 
vstupních (referenčních) svorkách RGB PWM 
out 12-32V 3x350mA rozměry 
178x45x20mm

1 098 1 098

RGB P30 
tlačítkový 

driver - IP40

Kontroler RGB LED ovládaný jedním 
tlačítkem ON/OFF/barva, U vst 230V AC, výst 
350mA max 40 V (až pro 3x10 LED), cyklus 17s, 
ochrana proti zkratu, přetížení, „otevřený okruh“, 
možnost paralelního řazení a ovládání, 

1 023 1 023
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Sleva % 0

obrázek obj číslo obj název popis ks,m

555670

555680

555687

555686

555685

555668

Řízení (nejen) světel pomocí DMX protokolu patří k rozšířeným systémům v rozsáhlejších 
soustavách zejména scénického osvětlení. Hlavní předností je relativní jednoduchost, odolnost 
vůči rušení a uživatelská nenáročnost. Zde uvedené komponenty jsou vytipované pro realizaci 
především malých soustav. Pokud máte zadání, které nelze komponenty z této nabídky vyřešit, 
pošlete je prosím nám a my vám vybereme optimální řešení odpovídající rozsahu a náročnosti 
zadání 

základní 
cena

cena po 
slevě

DMX 
kontrolér 
skleněný

DMX 600 kontroler,  pomocí PC(+SW) plně 
programovatelný DMX kontroler. Lze uložit 4 
 programy o max 25ti krocích. Program 
vytvoříme v ceně zařízení, nebo dodáme 
SW - 1 licence  EUR 105,-

7 108 7 108

DMX 
kontrolér 

GAGA

jednoduchý DMX kontroler. Lze uložit a 
vyvolat 4 vlastní  nastavené scény. Volba z 
přednastavených dynamických scén a 
statických barev a jasů

4 286 4 286

DMXdriver 
36/700

DMX LED RGB driver pro proudové řízení 
LED světel (moduly, reflektory). Dekadické 
nastavování adresy tlačítky, Uin12-36V DC, 
výst  3 x 700mA rozměry204x44x25 mm

1 486 1 486

DMXdriver 
36/350

DMX LED RGB driver pro proudové řízení 
LED světel (moduly, reflektory). Dekadické 
nastavování adresy tlačítky, Uin12-36V DC, 
výst  3 x 350mA rozměry204x44x25 mm

1 486 1 486

DMXdriver 
24/5A

DMX LED RGB driver pro napěťové řízení 
LED světel (pásky, moduly, reflektory). 
Dekadické nastavování adresy tlačítky, 
Uin12-24V DC, výst  3 x 5A 
rozměry204x44x25 mm

1 486 1 486

DMX RGB  
driver +      0-

10V

DMX a 0-10V LED RGB driver  pro řízení 
LED svítidel (pásky, moduly, reflektory,...). 
Dekadické DIP nastavování adresy, Uin 12-
24V DC, výst  3 x 5A - 175*45*35mm – 
300g

1 596 1 596
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