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běžně skladem na objednávku

14 SPOTŘEBIČE, LED OSVĚTLENÍ A NÁŘADÍ
14.2  ÚVOD DO LED OSVĚTLENÍ

Vytvořit vlastní LED sestavu není složité, 
stačí k tomu pět jednoduchých kroků:

1) LED pásek
Kolik světla potřebujete? Kam bude LED pásek umístěn? 
Teplé, studené, nebo barevné světlo? Výběrem 
vhodného LED pásku Vás provede kapitola LED pásky 
na stranách  924–930.

2) Hliníkový profi l
Chladicí lišta je nedílnou částí každé sestavy. Chcete, 
aby byla designovým prvkem, splynula s povrchem 
nábytku, svítila specifi ckým směrem? Aby byla její krytka 
maximálně průchodná pro světlo, nebo propouštěla 
měkký svit? Výběr lišt a difuzorů vč. příslušenství najdete 
na stranách  931–945.

3) Napájecí zdroj
Jak energeticky náročná je Vaše sestava? Bude připojena 
do zásuvky, nebo přímo do elektrické sítě? Budete ji 
připravovat sami, nebo si ji u nás necháte vyrobit? Jak 
vybrat vhodné napájení (trafo) viz strany  946–951.  

4) Vypínače nebo ovladače
Chcete sestavu spínat ručně nebo automaticky? Chcete 
mít vypínač v liště, v nábytku nebo sestavu/y ovládat 
dálkově? Pohybová čidla, dveřní čidla, ovladače a vypínače 
pro různé typy LED pásků na stránkách 952–973.

5) Elektroinstalační materiál
Posledním krokem je jednotlivé komponenty propojit. 
Specifi cké typy pásků a různá napětí vyžadují různé typy 
rozvodů. Budete chtít sestavu v průběhu času rozebírat? 
Bude připojena do zásuvky, nebo přímo do elektrické 
sítě? Budete ji připravovat sami, nebo si ji u nás necháte 
vyrobit? Vhodné typy kabeláže, konektorů a rozbočovačů 
najdete na stranách  974–977.

Neváhejte nás kontaktovat se svou poptávkou. 
Rádi Vám poradíme a připravíme pro Vás sestavu 
přesně na míru.

Úvod do LED osvětlení

  Kompletní nabídka 
na našem e-shopu
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14 SPOTŘEBIČE, LED OSVĚTLENÍ A NÁŘADÍ
14.3 LED PÁSKY

Jak vybrat LED pásek

Jak vybrat vhodný LED pásek? V první řadě je třeba 
položit si otázku, k čemu má osvětlení sloužit. Potřebujete 
orientační osvětlení? Postačí Vám pásek s nižším výkonem. 
Světlo nad kuchyňskou pracovní desku? Vyberte si pásek 
s vyšší svítivostí v neutrální barvě. Něco do kanceláře? 
Doporučujeme studenou bílou, světlo s nádechem 
do modra aktivizuje, podporuje soustředění a dodává 
interiéru pocit čistoty, proto je vhodné také pro koupelny 
a toalety. Máte rádi klasické žárovky, svíčky, zář ohně 
a jejich teplé žluté světlo? Pásky v rozsahu 2 600–3 500 K 
jsou pro Vás to pravé. Nevíte, jestli byste raději studenou 
nebo teplou bílou nebo chcete omezit svůj večerní příjem 
modrého světla na minimum? Vyzkoušejte CTA pásky 
s proměnlivou teplotou. Ráno Vám pomohou se probudit 
a večer naopak navodíte útulnou atmosféru teplým 
žlutým světlem. Sháníte něco odvážnějšího? Zvolte 
RGB pásek, nastavitelná barva a programovatelné změny 
nabízí širokou škálu možností atmosférického osvětlení – 
romantika, relaxace nebo snad disco? Se správným typem 
ovladače to není žádný problém. Moderní pásky dokonce 
spojují jak bílé, tak RGB čipy v jednom.

Příkon, svítivost a světelná účinnost
Potřebujete-li jasné světlo, volte pásky vyšší svítivostí 
a zpravidla také s vyšším příkonem.

Pásky s nižším příkonem (4,8 W) se hodí zejména pro 
místa s potřebou slabého osvětlení, orientační osvětlení… 
Pro místa s potřebou silného osvětlení a pro vytváření 
interiérových svítidel jsou pak vhodné pásky vysokého 
příkonu např. 18 W.

Příkon však s pokračujícím vývojem LED pásků a s jejich 
zvyšující se efektivitou klesá a stále více záleží na jejich 
svítivosti neboli množství světla, které pásek vyzáří. 
Svítivost je udávána v lumenech (lm) vždy u konkrétního 
typu pásku spolu s doporučeným použitím.

Jak poznáte, který z pásků je úspornější? Stačí srovnat 
si poměr příkonu (spotřeby) a svítivosti. Pásek s 9,6 W 
a 960 lm na metr délky Vám při stejném množství energie 
posvítí méně než pásek s 9,6 W a 1 550 lm.

Příklad: 
svítivost/příkon = světelná účinnost
960 lm/9,6 W = 100 lm/m 
oproti tomu 
1550 lm/9,6 W = 162 lm/m

Pásky s vyšší světelnou účinností jsou tedy úspornější. 

Tyto vlastnosti jsou dány typem čipu použitém 
v LED pásku, např. 5050, 3528, 2835, 2216 (typ čipu 
je vždy součástí názvu LED pásku).

Teplota (barva) světla

2 600 K 9 000 K3 500 – 5 000 K

Barevná teplota světla vyjádřená ve stupních Kelvina

2 600 K
  extra teplá bílá (do  2 600 K)

3 000 K
  teplá bílá (3 000–3 500 K)

4 000 K
 neutrální bílá (3 500–5 000 K)

6 000 K
 studená bílá (5 000–6 000 K)

9 000 K
 extra studená bílá (do  9 000 K)

Kromě pásků standardních barevných teplot, nabízíme 
také další pásky umožňující změnu barvy světla.

RGB

  RGB pásky se speciálními čipy, které jednotlivé 
barvy vytváří mícháním základních barev – 
červená (R = Red), zelená (G = Green), 
modrá (B = Blue). 

RGBW

  RGBW pásky jsou pásky, v nichž speciální 
technologie umožnila integrovat do jedné 
LED diody RGB čip spolu s bílým čipem 
(W = White).

Úvod LED pásky
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14.3 LED PÁSKY

CTA

  CTA pásky = Color Temperature Adjustable
(nebo také CCT = Correlated Color Temperature) 
jsou pásky s nastavitelnou teplotou 
chromatičnosti světla (teplá až studená bílá) 
a stmíváním.

CRI (Color Rendering Index)

S barvou světla souvisí také věrnost barevného podání 
osvětlovaných předmětů neboli CRI, který je udáván 
hodnotou na stupnici od 0 do 100. Čím vyšší CRI, tím 
věrnější podání barev osvětlených předmětů. Ani běžné 
denní světlo však vlivem smogu, prachu a proměnlivosti 
barvy světla během dne nedosahuje CRI 100. Pásky 
v naší nabídce mají CRI > 80 a > 90. Barvy v tomto 
osvětlení jsou jasné a velmi blízké tomu, jak barvy 
vidíme v přirozeném osvětlení.

CRI>80  CRI>90

Hustota LED
Je-li pro Vás důležité, aby světlo tvořilo souvislou linii 
bez viditelných světelných bodů, je pro Vás důležitý 
také počet čipů LED na metr délky pásku. V kombinaci 
s opálovým difuzorem lze již od 120 LED/m vytvořit 
plynulou světelnou linii.

Maximální doporučená délka pásku
Doporučená maximální linie pro napájení z jedné strany. 
Při větších délkách pásku světlo ztrácí na intenzitě, 
dochází k přehřívání a přetížení pásku. Potřebujete-li delší 
souvislou linii pásku, je třeba napájet jej z obou stran, 
použitelná délka pásku se tak zdvojnásobí. Nebo lze 
pásek rozdělit na dvě části a napájení umístit do středu.

MAX 2 M  MAX 3 M  MAX 5 M

LED pásky lze krátit pouze po jednotlivých funkčních 
úsecích – modulech, proto je minimální objednací 
množství 1 modul (md). Délka modulů se různí podle 
typu LED pásku a je vždy uvedena v obrázku LED pásku.

25 mm

8 mm

Napájení a krytí IP
Všechny naše LED pásky jsou určeny pro napájení 
z 12 V zdrojů, vhodné pro montáž do běžného suchého 
interiéru (IP20). Můžeme však pro Vás zajistit také 
LED pásky a komponenty na 24 V, případně pásky 
nechat opatřit nátěrem zvyšujícím odolnost proti 
prachu a vodě nebo rovnou zalít silikonem do lišty 
pro exteriérové použití.

12V DC  IP20

Pokud stále váháte, rádi Vám s výběrem pomůžeme, 
můžete se obrátit na naše obchodní zástupce nebo 
prodejce na našich pobočkách. Připravíme Vám sestavu 
přímo na míru včetně pájení, nebo si můžete zakoupit 
materiál v plné délce a zpracovat sami. LED pásky 
dostupné v baleních:

5 m  10 m  50 m

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CTA

LED pásky je vždy nutné instalovat do hliníkové 
lišty! Hliníková lišta udrží LED pásek v optimální 

pracovní teplotě a uchrání ho před přehřátím. Plastové 
lišty ani nábytkové desky dostatečně nechladí. Odvod 
přebytečného tepla od LED pásku zajišťuje jeho 
dlouhou životnost. Pokud není pásek dostatečně 
chlazen, diody se vysokou teplotou vypálí!
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14.4 LED LIŠTY

Hliníkové lišty pro LED osvětlení

Hliníková lišta je klíčovou součástí liniového LED 
osvětlení. Profi l vytváří design celé světelné sestavy, 
ale ještě důležitější je její chladicí funkce (plastové lišty 
ani nábytkové desky dostatečně nechladí). Odvod 
přebytečného tepla od LED pásku zajišťuje jeho dlouhou 
životnost. Pokud není pásek dostatečně chlazen, diody se 
vysokou teplotou vypálí. Aby chlazení probíhalo správně 
a byla zaručena dostatečná přilnavost pásku k liště, je 
nutné chladicí profi l před vlepením pásku důkladně 
očistit a odmastit. To by mělo zajistit, že se pásek časem 
z profi lu neodlepí. U pásků s větším výkonem však 
doporučujeme otestovat, zda je chladicí efekt zvolené 
lišty a tím i přilnavost zahřátého pásku k ní dostatečná.

Podle způsobu instalace si můžete vybrat z lišt nakládaných, 
vkládaných, úhlových, narážecích a speciálních.

Lišty nakládané (přisazené) mají nejuniverzálnější 
použití, lze je jednoduše přiložit a upevnit klipem, 
nalepením nebo přišroubováním na jakýkoliv materiál 
a nevyžadují žádné zásadní stavební či stolařské úpravy.

Lišty vkládané (zafrézované) díky vsazení do materiálu 
dokonalé splývají s prostředím. Vyžadují předpřipravenou 
drážku v materiálu. Odpovídající šířka drážky je uvedena 
u každé lišty.

Lišty úhlové pro vnitřní rohy interiéru či nábytku. 
Jsou vhodné zejména pro osvětlení pracovních ploch, 
například kuchyňské linky. Nabízíme lišty s úhlem svícení 
45° a lišty 30/60°, které je možné otočit a docílit tak 
přímého svícení v úhlu 30° nebo 60°.

Lišty narážecí jsou určeny k uchycení na hrany nábytku – 
polic, bočnic či dělicích příček. Některé z nich jsou 
upraveny pro dva LED pásky svítící v opačných směrech 
a nabízí tak možnost nasvícení interiéru i exteriéru 
nábytku současně. Patří mezi ně i populární lišta pro 
použití s bezúchytkovými dvířky.

Mimo naši skladovou kolekci umíme samozřejmě dodat 
i hliníkové lišty pro speciální použití (nasvícení skleněných 
polic, schodových stupnic, stropních podhledů, k výrobě 
svítících šatních tyčí či atypických svítidel). Pro více 
informací se obraťte na zaměstnance našich prodejen 
nebo obchodní zástupce.

Použité ikony

 montuje se na povrch nábytku/stěny

 pro lištu je třeba vyfrézovat drážka

 přichycení možné pomocí klipů

Dostupné délky lišt

2 m  2,75 m  3 m  4 m  

Maximální šířka pásku

8 MM  10 MM  11 MM  12 MM

Difuzory

Difuzory (krytky) mají podstatný vliv na světelný efekt 
fi nálního svítidla. Díky správně vybranému difuzoru 
vyrobenému z kvalitního plastového materiálu docílíte 
požadovaných světelných vlastností, dokonalého designu 
a funkčnosti svítidla. Kromě funkce rozptylu světelných 
paprsků  zajišťuje difuzor také funkci ochranou. Chrání LED 
pásek před mechanickým poškozením, případně vlhkostí, 
ale také uživatele před možným zásahem elektrickým 
proudem.

Difuzory členíme podle množství pohlcovaného světla 
a způsobu montáže do hliníkového profi lu. 

Podle montáže na nasouvací a naklapávací (klipové), 
které umožňují rychlé a pohodlné nacvaknutí/
vycvaknutí krytky z profi lu bez velkých nároků 
na manipulační prostor.

KLAP  nacvakávací difuzor

KLAP  nacvakávací difuzor – lineární čočka

 nasouvací difuzor

Úvod LED lišty

14_Osvětlení_Killi_katalog_2020_Book.indb   931 10.08.2020   8:17

932

14 SPOTŘEBIČE, LED OSVĚTLENÍ A NÁŘADÍ
14.4 LED LIŠTY

Difuzory dodáváme ve třech provedeních čiré 
(transparentní), jemně matné a opálové (mléčné). 
Opálové krytky pohlcují sice nejvíce světla, ale jsou 
vhodné všude tam, kde nechceme vidět jednotlivé 
světelné body diod LED pásku, ale pouze jednolitou 
světelnou linii. Nejlépe fungují s LED pásky 
se 120 LED/m a výše.

 čirý (transparentní)

 jemně matný

 opálový (mléčný)

Hliníkové lišty i difuzory Vám upravíme na míru nebo 
dodáme v plných délkách (maximální délka uvedena 
vždy u konkrétního typu lišty).

2 m  3 m  4 m  

Příslušenství

Stejně jako difuzory, tak i koncovky profi lů splňují 
důležitou ochrannou funkci. Některé koncovky nabízíme 
s již připraveným otvorem pro vývod napájecího kabelu.
Další informace o příslušenství, jako jsou například 
vhodné montážní úchyty, rohové spojky a podobně, 
naleznete vždy v sekci příslušenství pod vybranou 
hliníkovou lištou.

  Kompletní nabídka 
na našem  e-shopu
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14.5 NAPÁJENÍ

Jak stanovit potřebný výkon 
napájecího zdroje? 

Výkon se stanoví podle délky a příkonu 
napájených pásků. 

Například  budete napájet 2 metry 12 V LED pásku 
s příkonem 9,6 W
výkon napájení (W) = 
= délka pásku (m) × příkon pásku (W) × rezerva = 
= 2 × 9,6 × 1,2 = 23,04 W 

Budete tedy potřebovat trafo s větším výkonem 
než 23,04 W

Po třebujete-li získat hodnotu v ampérech,
pak: proud (A) = výkon trafa (W) / napětí (V) = 
= 23,04 W/ 12 V = 1,92 A = 1920 mA

Do výpočtu potřebného výkonu je vždy třeba zahrnout 
alespoň 20% rezervu. Předkpokládá-li se dlouhodobé 
svícení, je lépe počítat s 30 % rezervou. Přetížení napáječe 
není důvodem k jeho reklamaci.

Používané ikony

12V DC  napájení je zdrojem 12 V napětí

DC JACK
 kompatibilní se systémem DC

JST-M  kompatibilní se systémem JST-M

Důležité upozornění

Instalace zdrojů
Instalaci  napájení musí provádět výhradně odborně 
zdatná osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifi kací 
(vyhl. 50/1978 Sb.). Při  navrhování projektu, instalaci 
a zprovozňování musí být brány v úvahu veškeré 
příslušné normy, předpisy a postupy. Instalaci zdroje 
je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí. 
Zapojení  proveďte patřičně dimenzovanými vodiči. 
 Napájení je nutno instalovat do odpovídajících 
podmínek okolního prostředí a provozovat je v rámci 
jejich provozních parametrů.

Požadavky na prostředí
 Napájení jsou určen a pro instalaci do normálního prostředí. 
 Chraňte je před přímým působením povětrnostních vlivů 
(déšť, sníh, led – zdroj umístěte do instalační krabice) 
 a vlivy agresivních chemikálií, abrazivních látek, vodivých 
prachů nebo nadměrné vlhkosti (čpavek, organická 
rozpouštědla, posypová sůl  atd. například v bazénech, 
saunách, solných jeskyních, zemědělských a chemických 
provozech, skladech chemikálií atp. – zdroj umístěte 
mimo dosah agresivních vlivů).  Aby bylo dosaženo 
dlouhodobé životnosti  napájení , je  stěžejní, aby při 
provozu nebyla překročena maximální teplota zdroje Tc. 
 Napájení je třeba instalovat tak, aby bylo zajištěno jeho 
volné obtékání  vzduchem. Zdroje proto  neinstalujte do 
uzavřených nevětraných prostor, utěsněných krabic nebo 
do tepelných kapes a neobklopujte je tepelněizolujícím 
materiálem ( polystyren, minerální vata  apod.).  Napájení 
nesmí být za provozu  vystavena  sálavým zdrojům tepla 
(přímý sluneční svit,  topení, infrazářiče), které by zvyšovaly 
teplotu  napájení nad hodnotu teploty Tc. Při instalaci více 
 napájení do jednoho místa je  nutné napájení umístit tak, 
aby se navzájem teplotně neovlivňoval a a bylo zajištěno  
jejich dostatečné obtékání okolním vzduchem.  Napájení 
neumísťujete bez větracích mezer těsně  k sobě nebo 
a sebe, vzájemně by se ohřívala.

Základní značky používané na zdrojích:

 (Conformité Européenne) – označení CE 
potvrzuje shodu produktu s požadavky 
předpisů EU, výrobek je za deklarovaných 
podmínek použití bezpečný. 

 (Safety Extra Low Voltage) – označení pro 
zdroj malého bezpečného napětí. Zařízení 
napájená ze zdroje SELV není třeba chránit 
z hlediska bezpečnosti před úrazem 
elektrickým proudem dalšími opatřeními. 
Hodnota bezpečného napětí je závislá na 
prostředí, ve kterém je zařízení použito. 

PFC (Power Factor Correction) – určuje vlastnosti 
zdroje z hlediska způsobů odběru energie 
z elektrorozvodné sítě. Dle harmonizované 
normy ČSN EN 61000-3-2 musí zdroje pro 
LED svítidla (třída C) s celkovým příkonem 
nad 25 W splňovat podmínku PFC > 0,9.

Úvod napájení
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14 SPOTŘEBIČE, LED OSVĚTLENÍ A NÁŘADÍ
14.5 NAPÁJENÍ

 Výrobky je možné montovat na materiály, jejichž 
požární odolnost není známa. Lakované či 
olejové dřevo, plasty – tedy běžné nábytkářské 
dřevotřískové desky s dekorem na plastové folii.

 Výrobky je možné montovat na normálně 
hořlavé materiály (dřevo).

110  Ochrana proti přehřátí, která zabrání 
překročení teploty 110 °C.

 Lze montovat na povrch bez 
další izolace.

 Výrobek má přídavnou nebo 
zesílenou izolaci.

Krytí IP

IP20 Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích 
těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem 
prstem. Před vodou a vlhkostí nechráněno.

IP33 Zařízení je chráněno před vniknutím pevných 
cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před 
dotykem nástrojem. Odolné  kropení,  dešti .

IP40 Zařízení je chráněno před vniknutím pevných 
cizích těles o průměru 1 mm a větších a před 
dotykem drátem. Před vodou a vlhkostí nechráněno.

IP44 Zařízení je chráněno před vniknutím pevných 
cizích těles o průměru 1 mm a větších a před 
dotykem drátem. Odolné  stříkající vodě.

IP64 Zařízení je prachotěsné a je chráněno před 
dotykem drátem. Odolné  stříkající vodě.

IP65 Zařízení je prachotěsné a je chráněno před 
dotykem drátem. Odolné  tryskající vodě.

IP67 Zařízení je prachotěsné a je chráněno před 
dotykem drátem. Odolné  dočasnému ponoření

IP68 Zařízení je prachotěsné a je chráněno před 
dotykem drátem. Odolné  trvalémuponoření.

Pamatujte, že odolnost  celku je dána místem nejnižšího 
krytí. Proto například pásek zalitý v gelu a zalisovaný 
v silikonu má krytí  IP68 a můžete jej  ponořit do vody, 
pružný spoj však pro dané krytí i  po zalití silikonem nelze 
doporučit.  Spoj může v čase degenerovat vlivem mrazu, 
slunečního záření,  chlóru a tepla.   

  Širší nabídku naleznete 
na našem webu
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14 SPOTŘEBIČE, LED OSVĚTLENÍ A NÁŘADÍ
14.6  SPÍNAČE A OVLADAČE

 Úvodem trocha terminologie
Označení spínač indikuje schopnost součástky spojit/
rozpojit elektrický obvod a tím rozsvítit nebo zhasnout. 
Spínač je obecný termín nadřazený pojmu vypínač. 

Vypínačem je míněn mechanický manuálně 
ovládaný spínač.

Spínače se skládají ze dvou částí: senzor (nebo li čidlo) 
a spínací jednotka. Senzor a spínací jednotka mohou být 
integrovány do jednoho celku nebo mohou být od sebe 
odděleny. Samostatná čidla jsou menší a na jednu spínací 
jednotku jich může být napojeno hned několik najednou, 
což je praktické například pro skříňové sestavy.

Podobně je tomu u dálkových ovladačů, kde je do 
funkčního celku třeba k ovladači pořídit alespoň jeden 
přijímač. Na jeden dálkový ovladač je samozřejmě možné 
napárovat více přijmačů. Podle toho, o kolikazónový 
ovladač se jedná, pak můžete ovládat různé množství 
sestav. Na jednozónový ovladač lze napárovat více 
přijímačů, které ale budou tvořit jednu zónu a budou 
vždy spínány všechny najednou. Dvouzónový ovladač 
je schopen ovládat dva nezávislé okruhy osvětlení, 
čtyřzónový čtyři atd.

Základní otázka při výběru spínačů zní: 
Kam chcete spínač umístit?
Chcete, aby byl vypínač přímou součástí světla? Instalujte 
vypínač do lišty (strana  955–958). Chcete pásek ovládat 

přímo v místě jeho umístění, ale zabudovaní do lišty 
není to pravé? Vypínače zabudované do nábytku jsou 
řešením pro Vás. Od jednoduchých mechanických 
až po komplexní sestavy  spínačů pro skříně s větším 
počtem posuvných dveří (strana  959–961). Chcete 
ovládat světla z pohodlí gauče, postele nebo jiné 
místnosti? Radiofrekvenční dálkové ovladače a přijímače, 
které můžete připojit na domácí wi-fi  síť a ovládat přímo 
z telefonu, naleznete na stranách  962–964. Vyhovuje Vám 
klasické umístění vypínačů na stěně? Chcete využít již 
přivedené elektrické rozvody, nebo si vybrat jiné vhodné 
místo, nezávisle na přívodu elektřiny, odkud chcete 
světlo ovládat a nestarat se, kam se zase zatoulal dálkový 
ovladač? Nástěnné bezdrátové vypínače  naleznete 
na stranách  965–973.

Druhou otázkou je: Jak chcete sestavu ovládat? 
Stiskem tlačítka? Otevřením dveří? Mávnutím ruky? 
Nebo pouze tím, že před čidlem projdete?

Mechanické a tlačítkové vypínače
Jednoduchá spolehlivá řešení netečná k okolním 
rušivým vlivům. Nezaměňujte však jednoduchost 
s jednoúčelovostí, některé tlačítkové vypínače mohou 
přidržením tlačítka také stmívat, ty ještě pokročilejší si 
pamatují poslední nastavení před vypnutím.

Úvod  spínače a ovladače
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14.6  SPÍNAČE A OVLADAČE

Dveřní  spínače
Mohou být mechanické nebo optické (IR), obě 
varianty však reagují na odstranění překážky, většinou 
dvířek nebo čílka, z jejich dosahu a tím se aktivují. 
Velmi vhodné pro šatní skříně ať už s otvíravými 
nebo posuvnými dveřmi. 

Bezdotykové spínače
Bezdotykové  spínače (senzory přiblížení/proximity 
senzory) se zapínají/vypínají mávnutím ruky před 
senzorem spínače. Jsou vhodné pro prostory, kde je 
vyžadován nejvyšší stupeň hygieny jako operační sály, 
laboratoře, ale také kuchyně. Nabízí vysoký uživatelský 
komfort a rychlé a bezpečné zapínání osvětlení 
v průběhu práce i mokrýma či znečištěnýma rukama.

Některé bezdotykové  spínače, podržíte-li před 
nimi ruku, také stmívají nebo mění teplotu světla 
vyzařovaného CTA pásky. Není neobvyklé, že si 
pamatují nastavení před vypnutím.

V naší nabídce naleznete bezdotykové spínače 
kapacitní, které reagují i přes nemagnetickou 
překážku a lze je tedy schovat například za difuzor, 
nebo infračervené (IR = infrared) spínače, které 
na Vás musí „vidět“.

Pohybové spínače (PIR)
Stejně jako bezdotykové spínače i PIR čidla reagují na 
pohyb v jejich dosahu, který je však mnohonásobně delší, 
ale na rozdíl od senzorů přiblížení se automaticky vypnou, 
nezaznamenají-li po určitou dobu pohyb. Časový interval 
vypnutí může být fi xní nebo nastavitelný, podle typu 
 spínače. Nejsofi stikovanější pohybové  spínače v sobě 
mají zabudována také soumraková čidla, která se, jak už 
název napovídá, sepnou jen za šera nebo potmě a jsou 
tak úspornější.

Zejména vhodné jsou pohybové spínače pro použití 
u vchodových dveří, v garážích, chodbách a jiných 
podobných prostorách, kterými často procházíme 
s plnýma rukama.

Pohybové senzory (PIR = pasive infrared) fungují stejně 
jako bezkontaktní IR  spínače na principu zachycování 
infračerveného záření a musí na Vás „vidět“. Je proto nutné 
zamyslet se nad jejich umístěním, aby čidlo efektivně 
pokrývalo potřebnou oblast , nebo aby se naopak 
zamezilo nechtěnému rozsvěcování.

Používané ikony

SINGLE
  vhodné pro jednobarevné LED pásky

CTA   vhodné pro pásky s nastavitelnou 
teplotou/barvou světla

RGB
  vhodné pro pásky s nastavitelnou 

barvou světla

RGBW
  vhodné pro pásky spojující RGB 

a bílé světlo

Napájení

12V DC   vhodné k zapojení na 12 V mezi 
pásek a napájení

12/24V DC
  vhodné k zapojení na 12 V nebo 24 V 

mezi pásek a napájení

220-240V
  vhodné k zapojení na 220 –240 V 

před napájením

  produkt je nápajen bateriemi
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14 SPOTŘEBIČE, LED OSVĚTLENÍ A NÁŘADÍ
14.6  SPÍNAČE A OVLADAČE

Typ spínače

  bezdotykový, proximity

  dálkové ovládání

  dotykové ovládání

  dveřní spínač

  PIR, pohybový

  tlačítkový

Doplňkové funkce
 

 
 regulace intenzity světla

 
 paměť nastavení před vypnutím

  skrytý  spínač má diodu indikující 
pozici vypínače

 
 sepne jen v šeru nebo ve tmě

  nastavitelná doba sepnutí

  dobu sepnutí nelze měnit

Princip řízení

IR   IR = infračervené

  kapacitní

  mechanické

RF   RF = radiofrekvenční

  Wi-Fi

Montáž

DC JACK
  DC konektory

JST-M   JST-M konektory

  pájení

  šroubování
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14 SPOTŘEBIČE, LED OSVĚTLENÍ A NÁŘADÍ
14.7 KABELÁŽ

Máte vybrány jednotlivé komponenty, teď je třeba 
je vzájemně propojit. Pro každý projekt budete 
potřebovat minimálně dva typy kabeláže. První 
propojuje napájení s elektrickými rozvody 220–240 V 
a druhý pro 12/24 V spojující napájení s komponenty 
a s LED páskem. V případě barevných pásků je třeba 
ještě třetí typ kabelů, a to mezi přijímač a LED pásek. 
Počet jeho linek (žil) se odvíjí od počtu barev 
LED pásku. Jednobarevný pásek vystačí s dvoulinkou 
pro + a -, CTA pásky potřebují jednu linii pro studenou 
bílou, druhou pro teplou bílou a třetí pro +, RGB 
pásky vyžadují čtyřlinku, RGBW pásky pětilinku.

Kabely nabízíme v metráži nebo včetně instalovaných 
konektorů na kusy.

Manipulaci a pohodlnou instalaci sestavy Vám umožní 
systém konektorů. Nejjednodušším a nejpraktičtějším 
systémem pro sestavy jednobarevných LED pásků, 
ale také svítidel  je systém JST-M. Oproti DC systému 
má užší konektory, můžete tedy vrtat užší instalační 
otvory (8 mm). Připojení ke spínači nebo rozbočovači 
a v případě použití speciálního napájení ze strany  948 
ani k napájení nevyžaduje žádné šroubování, jen prosté 
zasunutí konektoru.

Používané ikony

12/24V DC
pro propojení LED sestavy za napájením

220-240V
pro připojení do el. sítě, před napájením

RGB
vhodné pro pásky s nastavitelnou barvou světla

JST-M opatřeno konektory JST-M

DC JACK
opatřeno konektory DC JACK

prodej v délce na přání zákazníka

Rozvody
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 14.11 SEZNAM IKON

Obecné

Pro pásky

Montáž

JST-M DC JACK

produkt se 
montuje 

na povrch 
nábytku/stěny

pro produkt je 
třeba vyříznout 

otvor/vyfrézovat 
drážka

napájením 
k LED pásku

šroubováním konektory JST-M konektory DC na klipy uchycení pomocí 
magnetu

Barva (teplota) světla

2 600 K 3 000 K 4 000 K 6 000 K 9 000 K CTA RGB RGBW SINGLE

extra teplá bílá teplá bílá neutrální bílá studená bílá extra studená 
bílá

pásky 
s nastavitelnou 

teplotou/
barvou světla

pásky 
s nastavitelnou 
barvou světla

pásky spojující 
RGB a bílé 

světlo

jednobarevný 
LED pásek

Napájení

5V DC 12V DC 12/24V DC 220-240V

je nutné použít 
5 V napájení

je nutné použít 
12 V napájení

je nutné použít 
12 V nebo 24 V 

napájení

není nutné 
použít napájení, 

zapojení přímo do 
elektrické sítě

produkt je 
napájen vlastní 
integrovanou 

baterií

produkt je 
napájen bateriemi

Krytí

IP20 IP44 IP67

vhodné do 
suchého prostředí

 krátkodobě odolné 
stříkající vodě

vhodné pro použití 
v koupelnách, 

mimo dlouhodobé 
ponoření

Délka

2 m 3 m 2,75 m 4 m

dostupná délka 
2 m

dostupná délka 
3 m

dostupná délka 
2,75 m

dostupná délka 
4 m

na míru

Balení

5 m 10 m 50 m

5 m 
v balení

10 m 
v balení

50 m 
v balení

MAX délka pásku

MAX 2 M MAX 3 M MAX 5 M

Doporučená maximální linie pro napájení z jedné 
strany. Při větších délkách pásku světlo ztrácí na 

intenzitě, pásek se přehřívá.

CRI

CRI>70 CRI>80 CRI>90

CRI>70 CRI > 80 CRI > 90
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 14.11 SEZNAM IKON

Pro napájení

Základní značky používané na zdrojích

(Conformité Européenne) – Označení CE potvrzuje shodu produktu s požadavky předpisů EU, výrobek je za deklarovaných 
podmínek použití bezpečný.

(Safety Extra Low Voltage) – Označení pro zdroj malého bezpečného napětí. Zařízení napájená ze zdroje SELV není třeba chránit 
z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem dalšími opatřeními. Hodnota bezpečného napětí je závislá na prostředí, 
ve kterém je zařízení použito.

PFC (Power Factor Correction) – určuje vlastnosti zdroje z hlediska způsobů odběru energie z elektrorozvodné sítě. Dle harmonizované 
normy ČSN EN 61000-3-2 musí zdroje pro LED svítidla (třída C) s celkovým příkonem nad 25 W splňovat podmínku PFC > 0,9.

Výrobky je možné montovat na materiály, jejichž požární odolnost není známa. Lakované či olejové dřevo, plasty – 
tedy běžné nábytkářské dřevotřískové desky s dekorem na plastové f ólii.

Výrobky je možné montovat na normálně hořlavé materiály (dřevo).

110 Ochrana proti přehřátí, která zabrání překročení teploty 110 °C.

Lze montovat na povrch bez další izolace.

Výrobek má přídavnou nebo zesílenou izolaci.

Stupnice krytí IP
Stupeň nebezpečným 

dotykem
vniknutím cizích 
předmětů

Stupeň vniknutím vody (specifikace IPX) 

IP 0x bez ochrany bez ochrany  IP x0 bez ochrany

IP 1x dlaní 
(> 5 × 5 cm) velkých IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve 

své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.

IP 2x prstem 
(> 12,5 × 12,5 mm)  malých IP x2

Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována 
ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 
2,5 minuty na polohu.

IP 3x nástrojem 
(> 2,5 mm) drobných IP x3

Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, 
v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 
5 minut.

IP 4x nástrojem, drátem 
(> 1 mm) velmi drobných IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, 

že voda stříká ve všech úhlech.

IP 5x jakoukoliv 
pomůckou prachu částečně IP x5

Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech 
při průtoku 12,5 litr u za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty 
ze vzdálenosti 3 metry.

IP 6x jakoukoliv 
pomůckou prachu úplně IP x6

Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech 
úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 
3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.

IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.

IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého 
 potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.

IP x9 Chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě.
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